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Vaše TOP 10 z katalogu 3/2019   

Helena Čudová, programová ředitelka 

Milí členové Knižního klubu PREMIUM, 
 
v naší nabídce se již mnoho let setkáváte s jedinečnými obrazovými encyklopediemi z renomo -
vaného britského nakladatelství Dorling Kindersley. Tou prozatím poslední je pozoruhodná 
publikace Věda v kostce (s. 84), nabitá nejnovějšími poznatky, poutavými fakty, nádhernými 
snímky a názornými ilustracemi. Zvídavé a hravé děti jistě potěší puzzle a knížka zároveň, titul 
Česká republika (s. 3) jim předkládá řadu zajímavostí o naší vlasti. Z beletrie mě osobně velmi 
zaujala kniha inspirovaná skutečnými událostmi Růže bílá, černý les (s. 9), která se odehrává 
za druhé světové války. Stejně vřele mohu doporučit i psychothriller Nevítaný host (s. 5) 
kanadské autorky Shari Lapeny, která si u našich čtenářů nachází stále více příznivců. 
Ráda bych vás ještě upozornila na talentovanou mladou autorku Emu Labudovou, vítězku 

Literární ceny KK, a její sugestivní příběh Tapetář (s. 39). Pokud i vy máte literární ambice, nezapomeňte své dílo přihlásit  
do soutěže, podmínky najdete na téže straně.  
 
Přeji vám příjemné babí léto a dobrou zábavu s vybranými knihami   

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 83.2

PRAKTICKÝ DIÁŘ  
na rok 2020  

DIÁŘ 2020 
Týdenní kalendárium, knižní citáty.  
Brož., 112 stran, 9 x 15,5 cm 
EC041263 29,-  

02 a 03.qxp_sablona lista  16.08.19  11:18  Stránka 2



VÝHODNÁ AKCE 

Akční cena platí pro členy Knižního 
klubu PREMIUM, kteří si jednorázově 
objednají z tohoto katalogu další tituly 
v celkové hodnotě nad 499 Kč. Ostatní 
zájemci si mohou objednat publikaci  
za plnou členskou cenu 399 Kč. 
Akce platí do 31. října 2019. 

Objednací číslo při akční ceně: 
DA040415

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!

Puzzle  
a knížka plná 
zajímavostí  
o naší zemi

Platnost katalogu od 1. září do 31. října 2019. 3

NOVIN
KA

Jana Jůzlová 
Objevuj s puzzle 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Skládáním puzzle se děti hravou formou naučí, s jakými státy naše země sousedí, 
jaký má tvar, kde jsou jaké hory a řeky a kde se nacházejí nejvýznamnější  
památky. Box se stavebnicí puzzle doplňuje knížka plná zajímavostí o naší historii  
a o zvláštnostech jednotlivých krajů. 
Oválné puzzle (205 dílků, rozměry: 100 x 70 cm) + kniha (brož., 32 stran, bar. il.,  
14,8 x 21 cm)  

DA040415                           akční cena 249,- 

EC040415 499,-  399,- 

 

399,-   
AKČNÍ CENA  

 249,-
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 82.4
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NOVIN
KA

Barbara Erskinová  
DĚDICTVÍ MINULOSTI 
Napínavý román vaší oblí-
bené autorky, ve kterém  
se prolíná historie s přítom-
ností, nadpřirozeno se svě-
tem reálným. Brož., 392 stran 
EC041080 299,- 239,- 

Barbara Erskinová  
PŮLNOC JE OSAMĚLÉ 
MÍSTO 
Náhodný objev antického 
hrobu na pobřeží Essexu  
vyvolá duchy pohřbených!  
Brož., 320 stran 
EC041081 299,- 239,-

Barbara Erskinová  
OHEŇ JE TVÝM  
OSUDEM 
Romantický historický 
román, jehož dějištěm  
je Anglie, Wales a také  
Skotsko ve třináctém 
století. Brož., 608 stran 
EC327234 299,- 239,-

Rodinná historie skrývá  
nečekané tajemství!

Barbara Erskinová  

STROM DUCHŮ  
Ruth Dunbarová přijíždí z Londýna, kde po rozvodu prodala dům a zanechala svého povolání profesorky anglič-
tiny, za nemocným otcem do Edinburghu. Otec však záhy zemře a podvodník, který se v roli pečovatele usadil 
v domě, si dělá nároky na dědictví. Při pořádání pozůstalosti objevuje Ruth dávný deník a dopisy svého předka 
z 18. století. (Jedná se o Thomase Erskina, skutečnou postavu britských dějin a prapředka samotné autorky.) 
Románová hrdinka poznává nejen jeho barvitý životní příběh, ale i jeho nadpřirozenou schopnost vstupovat 
do dob minulých i budoucích a komunikovat s duchy zemřelých. Podobné schopnosti objeví Ruth také v sobě: 
pociťuje Thomasovu reálnou přítomnost, ale i přítomnost jeho dávných nepřátel… Přeložila Eva Křístková.  
Váz., 552 stran, 14 x 20,5 cm 

EC040911 449,-  349,- 
cena pro VIP členy 314,-  

Romány Barbary Erski-
nové mám velice ráda  
a vždycky se netrpělivě 
těším na další. Autorka 
má mimořádnou schop-
nost oživit svět tajem-
ných, nadpřirozených 
záhad a její hrdinky  
prožívají nejen součas -
né životy, ale dokáží se  
vracet i do minulosti. 
Romány jsou plné  
napětí a ožívají v nich 
události i osoby anglic -
ké historie. Nová kniha 
Strom duchů čtenáře  
určitě potěší. Mě zauja -
la a udělala mi radost 
stejně jako předchozí 
autorčiny romány. 

Dana Bryndová,  
redaktorka 
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Nepropásněte objednací termín 9. října 2019! 5

B
es

ts
el

le
ry

3x Shari Lapena

obj. č.    
EC041354350,- 

ušetříte

 547,- 
jen

Výhodný komplet

Shari Lapena  
NĚKDO CIZÍ V DOMĚ 
Další rodinné drama plné  
tajemství a nečekaných 
zvratů. 272 stran 
EC038258 299,- 239,- 

Shari Lapena 
MANŽELÉ ODVEDLE 
Nikdy nevíte, co se děje  
na opačné straně zdi…  
272 stran  
EC038257 299,-  239,- 

Shari Lapena  

NEVÍTANÝ HOST 
Do odlehlého venkovského hotelu přijíždí na zimní víkend 
několik hostů: Gwen a její kamarádka Riley, páry Ian a Lau-
ren, Matthew a Dana, Beverly a Henry, proslulý obhájce 
David a staropanenská spisovatelka Candice. Poté co do  -
razí, udeří sněhová bouře, která odstřihne hotel od elektřiny 
i veškerého kontaktu s vnějším světem. A hned první noc 
dojde k tragické nehodě: Jeden návštěvník spadne ze scho -
dů a zabije se. Byl to ale nezaviněný pád? Atmosféra houst -
ne, baterie mobilů se pomalu vybíjejí a nedůvěra mezi hosty 
přechází v paranoiu – další smrt na sebe totiž nenechá dlou -
ho čekat, a tentokrát už je to nepochybně vražda… Inspi  - 
  ra ce klasickými detektivkami, plíživé sílící napětí a hororové 
vyústění – Shari Lapena ani tentokrát neušetří čtenáře šoku-
jícího odhalení, stejně nečekaného, jaký přinesly závěrečné 
zvraty v jejích předchozích bestsellerech Manželé odvedle 
a Někdo cizí v domě. Přeložila Jana Kunová. 
Váz., 256 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EC040650 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Shari Lapena  
NEVÍTANÝ 
HOST 
Čtou: Martina  
Hudečková  
a Libor Hruška 
Hudba: Petr Hanzlík 
EC041255  

CD (mp3)   
299,- 239,- 

SHARI LAPENA je autorkou výborných psy -
cho thrillerů Manželé odvedle a Někdo cizí 
v domě, takže její třetí kniha pro mě byla 
sázkou na jistotu. Nevítaný host navíc  
obsahuje zápletku z klasických detektivek!  

Sabina Novotná, blog Knižní přístaviště 

ODLEHLÝ HOTEL. DESET HOSTŮ. 
BOJ O PŘEŽITÍ ZAČÍNÁ… 
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Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 82.6
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NOVIN
KA

Jaromír Jindra  

JED PRO KRALEVICE 
Dvanáct mužů z blízkosti kralevice 
Karla zemřelo na hostině pořádané 
v augustiniánském klášteře v italské 
Padově. Kdo a proč se pokusil otrávit 
prvorozeného syna českého krále? 
Měla zamýšlená vražda něco společ-
ného se snahou Jana Lucemburského 
vytvořit signorii pod zástavou české -
ho lva? Karel po jedenácti letech při-
jíždí do vydrancovaných Čech. Setká - 
vá se zde s Matoušem Rozoumkem, 
který po smrti Elišky Přemyslov ny 
znovu našel svou starou lásku Hed -
viku. Stíny minulosti však této dvojici 
nedopřejí, aby žila v klidu… 
Váz., 248 stran, 12 x 20 cm 
EC040924 279,-  219,- 

Jiří Hanibal  

JOHANA Z ROŽMITÁLU 
Píše se rok 1450. Ovdovělý zemský 
správce Jiří z Poděbrad hledá ženu, která 
by spravovala jeho domácnost a byla 
opatrovnicí jeho dětí. V Johaně z Rožmi-
tálu ovšem nenachází pouhou hospo-
dyni, ale především moudrou a výtečnou 
rádkyni, schopnou citlivě zasahovat  
i do politických záležitostí, a to v nelehké 
době, kdy je země nábožensky rozdělena 
mezi katolíky a kališníky a kdy je zemský 
správce a později český král Jiří z Poděb -
rad nucen vést spory s papežem a války 
s Matyášem Korvínem. Stejně jako každé 
jiné manželství ovšem i svazek Johany 
s Jiřím zažívá časy dobré i zlé… 
Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040985 259,-  199,- 
 

Kdo a proč se pokusil  
odstranit prvorozeného 
syna českého krále? 

Pavel Hrdlička  
SMRT NOSÍ RUDÉ 
ŠKORNĚ 
Historický román s detek -
tiv ní zápletkou, odehráva -
jící se ve středověké Praze  
roku 1396. 288 stran 
EC040150 299,- 239,- 

Sabine Ebertová  
MEČ A KORUNA 
Mladý sokol 
Druhý díl nevšední středo-
věké trilogie, která dějově 
volně předchází pentalogii 
o Porodní bábě. 504 stran 
EC040058 399,- 319,- 

Hana Whitton  
POSLEDNÍ LÁSKA  
CÍSAŘE KARLA 
Román pojednává o poza-
pomenutém osudu histo-
ricky doloženého levobočka 
císaře Karla IV. 248 stran 
EC039463 279,- 219,-

Jaromír Jindra  
VÁLKA KRÁLOVEN 
Román nás zavádí do doby 
tzv. války královen – Elišky 
Přemyslovny a její nevlastní 
matky Elišky Rejč ky. Boj se 
vede všemi do stup nými pro-
středky včetně intrik, jedu či 
zrady. Nepřehledné situace 
využívá české panstvo ke 
vzpouře proti králi Janovi 
z Lucemburku… 288 stran 

EC040413 279,- 219,- 

Nahlédněte do rodinného 
života českého krále   
Jiřího z Poděbrad!

NOVIN
KA

TO
P
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Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz! 7
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Gemma Liviero  
ZLOMENÍ ANDĚLÉ 
Elsi je uvězněná v lodžském 
ghettu. Matilda je vybrána 
 do projektu Lebens born.  
Willem zjišťuje, co vše se 
páchá ve jménu vědy. 408 s. 

EC039145 399,- 299,- 

Elizabeth Peak  
RODOVÝ SLIB 
Historická romance je zasa-
zena do období dvanáctého 
století, kdy na královský  
trůn nastoupil Jindřich I.  
392 stran 
EC352105 349,- 279,-

Oliver Pötzsch  
KATOVA DCERA 
A RADA DVANÁCTI  
V Mnichově roku 1672 
kdosi vraždí mladé dívky. 
Podaří se katovi Jakobovi 
dopadnout vraha? 480 s. 
EC039410 399,-  319,-

Pro 
 čtenáře knih  

Kena 
Folletta

Rebecca Gablé  

HLAVA SVĚTA 
V jedné chladné zimní noci v roce 929 skončí obléhání hradu Brani-
boru králem Jindřichem I. a jeho synem Otou. Slovanská pevnost  
na řece Havole je dobyta a princ Tugumír a jeho sestra Drahomíra 
jsou odvlečeni do Magdeburgu jako zajatci. Zatímco Draho míra brzy 
čeká s Otou dítě, Tugumír trpí ztrátou svobody a vlasti. Proti své vůli 
zachrání princi Otovi život a proslaví se jako léčitel. Přesto i nadále 
zůstává zajatcem mezi dvěma světy – tím spíš, když se zamiluje  
do dcery svého největšího nepřítele… Přeložila B. Pscheidtová.  
Váz., 656 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EC039825 499,-  399,- 
cena pro VIP členy 349,- 

Popravdě jsem nečekal, 
že by mě šestisetstrán-
kový historický román 
z 10. století mohl bavit, 
ale ani nevím, jak se  

to stalo, najednou jsem byl v polovině  
a nemohl jsem knihu odložit. Všechno  
to dra ma a intriky mi připomnělo Hru 
o trůny. V Hla vě světa se těšte na zají-
mavé postavy, bitvy a zvraty. A těch  
600 stránek zhltnete jako nic! Za mě 
velké doporučení! 

Radek Blažek 
Social Media Manager & Copywriter 

NOVIN
KA

Křesťanské království může  
                      zachránit jedině pohanský léčitel… 

NOVIN
KA
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 83.8
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NOVIN
KA

Dirk Husemann  

LOVCI KNIH 
Březen 1417. Nelítostná zima se 
nemíní vzdát nadvlády. Tři pape-
žové přivedli křesťanství na kraj 
propasti. Světští a duchovní hod-
nostáři na kostnickém koncilu se 
zajímají především o vlastní pro-
spěch. Že už to nemůže být horší? 
Chyba lávky! V odlehlém klášteře 
u Bodamského jezera číhá nebez-
pečí, které by mohlo svět navždy 
vyvést z rovnováhy. Florenčan  
Gianfrancesco Poggio Bracciolini 
poznává moc starých slov a sází 
všechno na to, aby je ukryl před 
očima světa… 
Přeložil Rudolf Řežábek.  
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EC040041 399,-  319,-

2x Václav Křístek

obj. č.    
EC040546270,- 

ušetříte

 428,- 
jen

Výhodný komplet

Dirk Husemann  
SLON  
PRO KARLA VELIKÉHO   
Román vypráví příběh o vel-
kém hrdinovi středověku. 
Slon Abbás byl dar chalífy 
Hárúna ar-Rašída Karlu Veli-
kému. Jeho cesta z Bagdádu 
do Cách je historicky písem -
ně doložena. 408 stran 
EC038153 359,-  279,-

Robert Lyndon  
CESTA SNĚŽNÝCH PTÁKŮ 
Pouť za vzácnými bílými sokoly se 
mění v boj o přežití… 592 stran 

EC040741 499,- 399,-

Václav Křístek  
PROHRÁT SLUNCE 
PŘED SVÍTÁNÍM  
680 stran 

EC039020 349,- 279,- 

Václav Křístek  
CESTA  
NA POLEDNE  
656 stran 
EC039019  349,- 279,- 

PRASTARÝ SPIS 
OHROŽUJE 
SVĚT… 

Ludmila Vaňková 
Přemyslovci 

KDO ZVEDNE 
MŮJ ŠTÍT 
Čtvrtý díl historické 
ságy Přemyslovci spo-
juje romány Zlá léta 
a Dědici zlatého krále. 
Silné osobní vášně  
dokreslují obraz urput-
ného boje o moc, 
z něhož vychází králov-
ský lev navzdory smrti 
Přemysla II. na bitevním 
poli jako konečný vítěz nad pětilistou růží. 

Váz., 480 stran, 17,5 x 24,7 cm 

EC346816 499,-   399,- 

NOVIN
KA
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V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké! 9
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Roman Bureš  
LEON 
První století před Kristem. 
Ekonomika Říma stojí na utr-
pení statisíců otro ků. Dokud 
se malá vzpoura gla diátorů 
v Capue nerozros te do netu-
šených rozměrů… 288 stran 
EC040593 299,- 239,-

Mark Sullivan  
POD KRVAVÝMI  
NEBESY 
Skutečný příběh zapomenu-
tého hrdiny, který se v Itálii 
při  dal k podzemnímu hnutí  
a pomáhal pašovat Židy  
do bezpečí. 448 stran 
EC039345 399,- 319,- 

NOVIN
KA

Eoin Dempsey  

RŮŽE BÍLÁ, ČERNÝ LES 
Píše se rok 1943. V letech před Hitlerovým vze -
stupem k moci byl domek Gerberových plný  
smíchu. Ale to je minulost. Franka je nyní sama, 
otec i bratr jsou ztraceni ve víru války a ona  
nemá důvod žít. Když jednoho dne v lese objeví  
parašutistu v uniformě Luftwaffe, rozhodne se  
neznámému pomoci. Brzy ale zjišťuje, že muž  
není tím, za koho se vydává. Dokáží k sobě najít 
cestu a obelstít gestapo? Přeložila A. Křivánková. 
Váz., 272 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EC040592 359,-  279,-

Vždycky je radost, když narazíte  
na román, který se nebojí být svůj. 
To je i případ této knihy – mnoho-
krát si mohl autor vše usnadnit 
a sklouznout k melodramatu, laciné 
špionážce. Ale on místo toho zůstal 
věrný duši svého příběhu, který  
vypráví o důvěře, bolesti ze ztráty 
a také odvaze stát si za hodnotami, 
které už nikdo v okolí neuznává.  

Boris Hokr, redaktor

NOVIN
KA

Liz Fenwick  

NÁVRAT DO CORNWALLU 
Příběh dvou sester – dvojčat Adele a Amelie – začíná ve vá-
lečném Cornwallu v roce 1943 a pokračuje zradou, která je 
navždy rozdělí. Minulost v obou zanechá hluboké rány, jež 
se nezahojí ani po sedmdesáti letech. Osudy sester se pro-
línají s příběhem Američanky Lary, rozvedené, nezaměstna -
né a zdrcené smrtí milovaného pradědečka. Lara se vrací  
do Cornwallu, aby poodhalila roušku tajemství kolem života 
svých praprarodičů. Příběh vycházející ze skutečných udá-
lostí se odehrává v prostředí malebné cornwallské přírody 
a osciluje mezi válečnými léty a současností.  
Přeložila Irena Steinerová. Váz., 376 stran, 14 x 20,5 cm 

EC040928 299,-  239,-

Aby přežila,  
musí věřit  
nepříteli…
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NOVIN
KA

Caleb Carr  

ANDĚL TEMNOTY 
Píše se rok 1897 a z New Yorku se 
za rok stane druhé největší město 
světa. Dolní Manhattan má největší 
hustotu osídlení na světě a popu-
lace je tu chudinská, tudíž nejriziko-
vější. O tom dobře ví Laszlo Kreizler, 
jeden z prvních lékařů věnujících se 
soudní psychiatrii, který je zapojen 
do pátrání po unesené dceři španěl-
ského diplomata. Do boje proti 
gan gům řádícím v newyorských uli-
cích se zapojí i policejní jednotky 
pod vedením T. Roosevelta, jehož 
dělí jen čtyři roky od křes la v Bí lém 
domě… Přeložila P. Diestlerová. 
Váz., 672 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EC040134 499,-  399,- 
  

Sally Christie  

SOKYNĚ Z VERSAILLES 
Píše se rok 1730. Ve Francii vládne mír a král 
Ludvík XV. je pohledný dvacetiletý muž, jehož 

budoucnost v sobě nese všechen příslib světa. V Paříži,  
na pouti konající se na okraji slavného Boloňského lesíka, se mezitím jistá mladá 

dívka seznámí prostřednictvím proroctví se svým osudem a vydá se na cestu, která ji zavede do výšin, 
jichž dosáhlo jen málo žen, a zažene do hlubin, kam by se jen málo žen odvážilo… Přeložila Anna Křivánková.  
Váz., 496 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040662 399,-  319,- 

Sally Christie   
SESTRY  
Z VERSAILLES 
Román nabízí histo-
rická fakta i šokující 
vhled do nevázaného 
života na francouz-
ském královském 
dvoře. 480 stran 
EC038980 

349,- 279,-

2x Sally Christie

obj. č.    
EC041355270,- 

ušetříte

 478,- 
jen

Výhodný komplet

Soraya M. Lane  
SEZDÁNY VÁLKOU 
Zdravotní sestřičky Scarlet, Ellie 
a Lucy se budou muset v Nor-
mandii roku 1944 spolehnout 
jedna na druhou a na sílu vzá-
jemného přátelství, aby přežily. 
360 stran 
EC039465 359,- 279,- 

M. A. Shafferová, A. Barrowso vá  
SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ  
LITERATURY  
A BRAMBOROVÝCH  
KOLÁČŮ 
Na motivy tohoto půvabného 
románu byl natočen hvězdně 
obsazený film. 264 stran 

EC040054 299,- 239,- 

Anne Jacobsová  
VENKOVSKÉ SÍDLO 
Zlaté časy 
Když téměř sedmdesátiletá Fran-
ziska krátce po pádu Berlínské  
zdi navštíví místo svého mládí,  
je rozhodnutá zůstat tady už  
natrvalo. S panstvím Dranitz 
v Meklenbursku-Pomořanech ji 
pojí nejkrásnější, ale i nejsmut-
nější události jejího života.  
Toužila se sem vrátit od okamži -
ku, kdy rodinné sídlo na příkaz  
sovětské okupační správy museli 
opustit. Teď se její touha koneč - 
ně vyplnila. Společně s vnučkou 
Jenny se Franziska snaží vrátit  
starobylé venkovské usedlosti  
dřívější lesk. Přitom se jí vynořují 
vzpomínky na bezstarostná  
léta v rodinném kruhu, na ztrá tu 
rodičů a sourozenců a také  
na první velkou lásku…  
344 stran 
EC040015 399,- 319,-

NOVIN
KA

Volné pokračování  
dráždivých a potměšilých  
Sester z Versailles

TO
P
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Fionnuala Kearneyová  
DEN, KDY JSEM TĚ 
ZTRATILA 
Jess se po smrti své dcery stará 
o pětiletou vnučku Rose. Jenomže 
pak se o rodičovská práva přihlásí  
i otec Rose, a zoufalé Jess náhle 
hrozí, že ztratí i vnučku… 344 s. 
EC039356 349,- 279,- 

Jojo Moyesová  
POSLEDNÍ DOPIS  
OD TVÉ LÁSKY 
Mimořádně silný příběh vášně, ne-
věry a ztráty z pera respektované 
britské autorky, který získal v roce 
2011 prestižní ocenění The Roman-
tic Novel of the Year Award. 472 s. 
EC039552 349,- 279,-

Susanna Kearsleyová  
OHNIVÝ PTÁK 
544 stran 
EC038918 349,- 279,-

Susanna Kearsleyová  

BEZNADĚJNÝ OSUD 
I po necelých tři sta letech zůstává šifrovaný deník jakobitské emigrantky 
Mary Dundasové záhadou. Sára Thomasová, která má za úkol deník dešif -
rovat, brzy zjišťuje, že Maryin deník skrývá úplně něco jiného, než očeká-
vala. Mary touží po mnoha věcech: svobodě, dobrodružství a rodině, kterou 
ztratila. Když se naskytne příležitost, Mary se odváží kráčet cestou, která je 
mnohem překvapivější a nebezpečnější, než si kdy představovala. Zatímco 
Sára postupně poznává Maryin poutavý příběh plný rebelie a zrady, sama 
čelí událostem, které ji nutí přehodnotit svůj dosavadní život – přemýšlí 
o sobě samé, o věrnosti a hlavně o lásce. Ačkoli je dělí celá staletí, tyto dvě 
ženy spojuje cesta za poznáním, na které objevují hranice důvěry a nevy -
zpytatelné hry osudu. Přeložila P. Pachlová. Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040631 399,-  319,-
Sofia Lundbergová  

OTAZNÍK JE POLOVINA 
SRDCE 
Elin má skvělý život. Žije v New Yorku, je 
úspěšnou fotografkou, má skvělého man-
žela a úžasnou sedmnáctiletou dceru. Vše 
se zdá perfektní. Přesto jí však stále něco 
chybí. Jednoho dne dosta ne dopis od Fred -
rika, svého kamaráda z dětství, který byl  
jediný její velkou oporou, když vyrůstala  
na Gotlandu. Elin se nečekaně vrací vzpo-
mínky z dětství, jež ji stále více vzdalují  
od její rodiny a naplňují ji hanbou. Hanbou 
za to, co kdysi provedla a co ji přimělo  
z ostrova utéct a už se nikdy nevrátit. Elin 
chápe, že existuje pouze jediný způsob, jak 
svým vzpomínkám uniknout a ochránit tak 
svou rodinu: postavit se jim čelem. Vydává 
se tedy na cestu, na místa svého dětství,  
do života předtím. Přeložila K. Kloučková. 
Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EC039772 379,-  299,-

Sofia Lundbergová 
ČERVENÝ ADRESÁŘ 
Nechte se vtáhnout  
do poutavého vyprávění 
o přátelství a nebezpečí, 
o štěstí i smutku a také 
o velké lásce, na kterou  
se nezapomíná. Román  
od talentované švédské 
autorky se dot kne vašeho 
srdce! 288 stran 
EC039771 349,- 279,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

2x Susanna Kearsleyová

obj. č.   EC041356
270,- 
ušetříte

 458,- 
jen

Výhodný komplet
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NOVIN
KA

Sarah Larková  

ROK  
DELFÍNŮ 
Poté co jsou Lau-
řiny děti už více-
méně samostatné 
a manžel se jí 
stále víc odcizuje, 
začne Laura 
znovu přemýšlet  
o svém někdejším 
snu stát se moř-
skou bioložkou. 
Přesto když se jí 
náhle naskytne 
šance pracovat 
nějakou dobu  
na výzku mu živo -
ta velryb a delfínů 
na No vém Zélan -
du, využívá ji se smíšenými pocity. Na Novém Zélandu se jí ale otevře zcela 
nový svět a nečekaně zde najde i novou lásku, záhadného Bena. Mezi nimi 
však stojí temné tajemství a Lauřina rodina… Přeložila Zlata Kufnerová.  
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040362 359,-  279,-

Camille Pagánová  
ŽIJ, DOKUD TO JDE 
Když se spisovatel James setká s básnířkou 
Louisou, nepochybuje, že potkal lásku 
svého života. Má to jediný háček – Lou je 
zasnoubená s jeho kamarádem… 280 stran 
EC039460 279,- 219,-

Camille Pagánová  

MÁLO ČASU NA ŽIVOT 
Někdy se s vámi život nemazlí. Libby Millerová by o tom mohla vyprá-
vět. Během jediného dne zjistí, že má rakovinu a že její manžel je gay. 
Stačí jeden den a život se sesype jak domeček z karet. Najednou tu 
Libby stojí a neví si rady. Je bez manžela, bez budoucnosti a jediné,  
co má, je vyhlídka na smrt. V tu chvíli jako by se zastavil čas a Libby 
dochází, že jediné, co jí v tuto chvíli zbývá, je ona sama. Nemusí se již 
na nikoho ohlížet a může konečně zkusit prožít to, co stále odkládala – 
svůj život. Vyráží proto na kouzelný ostrůvek v Karibiku. Vstříc možná 
poslednímu dobrodružství… Přeložil Hynek Bečka.  
Váz., 272 stran, 12,5 x 20 cm 

EC039459 299,-  239,-

2x Camille Pagánová

obj. č.    
EC041357220,- 

ušetříte

 358,- 
jen

Výhodný komplet

Joav Blum  
TVŮRCI NÁHODY 
Originální a nesmírně 
čtivý román, který vás 
nechá napnuté až do 
konce a přinutí vás  
zamyslet se nad tím, 
jaký by váš život mohl 
být. 288 stran 
EC039054 299,- 149,-

Kay Brattová  
PŘEJ MI DOMOV 
Kara se rozhod la, že 
opustí svůj dosavadní 
život, který není právě 
růžový. Její nová cesta 
se však odvíjí zcela  
neočekávaně… 
272 stran 
EC039542 299,- 239,- 

Tanya Valková  
ARABSKÁ KREV 
Příběh Doroty a Miriam 
v časech Arabského 
jara pokračuje! Islám-
ský svět prochází bouř-
livými otřesy, které 
čtenáři sledují Doroti-
nýma očima. 584 stran  
EC038845 399,- 319,-

Úžasný román o lásce a životních  
snech se odehrává v exotickém  

prostředí Nového Zélandu!

NOVIN
KA

AKČNÍ C
EN

A
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Kerry Lonsdaleová  
VŠECHNO, CO MÁME  
Místo svatby se všichni sešli 
na pohřbu… 312 stran 
EC038958 349,- 279,-

Kerry Lonsdaleová  
VŠECHNO,  
CO JSME OPUSTILI 
320 stran 
EC038959 349,- 279,-

Nicholas Sparks  
VE TVÝCH OČÍCH  
Román od jednoho z nej populárnějších 
amerických spisovatelů současnosti. 456 s. 
EC038033 349,- 279,-

Donna Douglasová  
SESTŘIČKY VE VÍRU OSUDU 
Román zasazený do londýnské nemocnice 
třicátých let. 392 stran 
EC039789 299,- 239,-

Charlotte Duckworthová  

RIVALKA 
Helena je pracující žena bez práce a matka 
bez dítěte. Za svůj zničený život viní Ashley. 
Ale opravdu může Ashley za to, co se stalo? 
Když Helena přijímala Ashley do svého  
pracovního týmu, zuřivá ctižádost její nové 
kolegyně ji zarážela, ale zároveň jí impono-
vala. Společně vytvořily tandem snů a He-
lena byla na novou spolupracovnici pyšná. 
Ale brzy pochopila, že Ashleyinu úsilí dostat 
se na vrchol nemůže nikdo a nic zabránit. 
Potom, co Helena otěhotněla, se všechno, 
čeho dosáhla poctivou prací, najednou 
ocitlo v ohrožení… Napínavý psychologický 
román o ctižádosti i o tom, jak daleko jsme 
ochotni zajít, abychom získali to, po čem 
toužíme. Přeložila Jiřina Stárková.  
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040235 299,-  239,-

Penny Hancocková  

MYSLELA JSEM,  
ŽE TĚ ZNÁM 
Když Julesina dcera Saffie obviní  
Hollyina syna Saula z šokujícího činu,  
je to vůbec poprvé, co je dlouholeté 
přátelství těchto dvou žen ohroženo.  
Nic Holly nepřesvědčí o tom, že je její 
syn vinen. Jules má na druhé straně  
třináctiletou dceru, která je už nějakou 
dobu očividně traumatizovaná. Zatím - 
co se obě přítelkyně snaží vše vyřešit 
v klidu a bez policie, vyplouvají na po-
vrch další odhalení. Všechno, co doteď 
obě považovaly za pravdu, se otřásá 
v základech, a jejich přátelství je čím dál 
křehčí. Když jedno z dětí zmizí, nabírá celá situace 
mnohem temnější obrátky. Komu vlastně můžou věřit? Holly a Jules 
zjišťují, že lidé kolem nich jsou jiní, než jací se zdáli být. Dokonce i ony samy. Přátelství 
versus mateřství. Čemu dají přednost? Přeložila Leona Macháčková. Váz., 392 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EC040151 399,-  319,-

2x Kerry Lonsdaleová

obj. č.    
EC041358240,- 

ušetříte

 458,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

Na čí stranu  
se postavíte, 
když na tom 
opravdu záleží?

NOVIN
KA
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NOVIN
KA

Sally Hepworthová  

RODINA ODVEDLE 
Milující manžel, krásný dům v dobré 
čtvrti, skvělá babička, která se  
ve svých vnoučátkách vidí. Essie má 
prostě perfektní život. Jednoho dne  
se do jejího sousedství přistěhuje  
Isabelle, s níž se záhy velice sblíží.  
Isabellino přistěhování však nebylo  
jen pouhou náhodou. Na světlo se  
postupně dere šokující tajemství…  
Přeložila Markéta Jansová.  
Váz., 256 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EC040572 299,-  239,-  

Renée Shafransky 

ZATÍMCO SPÍM 
V ten den, kdy Nora zjistí, že 
ji její manžel podvádí s jinou 
ženou, kterou navíc přivedl 
do jiného stavu, si slíbí, že se 
vrátí ke svému předchozímu  
životu, bez ohledu na to, jak 
dlouho to potrvá. Odjede 
z New Yorku a přestěhuje  
se do malého města, kde 
přispívá do místních novin. 
Když už to vypadá, že se vše 
zajelo do příjemného nor-
málu, přistěhuje se do měs-
tečka její manžel se svou 
novou ženou. Již téměř  
zahojené rány se znovu  
otevírají a Nora musí sama 
v sobě opět bojovat se žár -
livostí, s ponížením a od -
porem. Vše se ještě zhorší 
v okamžiku, kdy jsou její  
bývalý muž a jeho manželka 
zastřeleni. Nora se stává 

hlavní podezřelou…  
Přeložila J. Svašková. Váz., 384 s., 12,5 x 20 cm 

EC040065                                         359,-  279,- 

Má prostě perfektní 
život. Nebo ne? 

Sandra Brown  
POMSTA  
Tentokrát oblíbená autorka v románu roze -
hrá vá drama pomsty, nenávisti a vydírá ní,  
ale i strhující vášně a dobrodružství. 376 s. 
EC038944 299,- 239,- 

Joy Fieldingová 
TA DRUHÁ 
Jill je ochotná muži odpustit ne věru, když 
opustí svou milenku. Co když to ale partner 
nedokáže? 296 stran 
EC039672 299,- 239,- 

Sinéad Moriarty  
DOBRÁ MATKA 
Jess je diagnostikována leu-
kemie a jediným vhodným 
dárcem je její starší bratr. 
Může správná věc být i něco, 
co se zdá na první pohled 
zcela nemyslitelné? 464 stran 
EC039930 399,- 319,- 

Agatha Christie  
NEDOKONČENÝ  
PORTRÉT 
Psychologický román z roku 
1934 je jednou ze šesti próz, 
které slavná královna detek-
tivek publikovala pod pseu-
donymem. 304 stran 
EC040580 299,- 239,-

NOVIN
KA
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2x Jodi Picoultová

obj. č.    
EC041359300,- 

ušetříte

 448,- 
jen

Výhodný komplet

Charlotte Linková  
ROZHODNUTÍ 
Psychologický román plný napětí, napsaný  
v tradici nejlepších anglických detektivek.     
384 stran 
EC038971 399,- 299,- 

Dmitry Glukhovsky  
POVÍDKY O VLASTI  
V povídkách autor z různých úhlů rentgenuje 
ruskou „demokracii“ z počátku devadesá-
tých let minulého století. 224 stran 
EC038590 249,- 199,- 

Jodi Picoultová  
PROSTÁ PRAVDA 
Strhující soudní drama i son -
da do života Amišů. 464 s. 

EC039749 399,- 299,- 

Jodi Picoultová 
DESÁTÝ KRUH 
Opravdu si každý musí projít 
všemi kruhy pekla? 360 stran 

EC039750 349,- 259,- 

Provokativní kniha 
o tajemství, které 
již nešlo déle držet 
pod pokličkou…
Sheila O’Flanaganová  

TAJEMSTVÍ MÉ MATKY 
Jenny a Pascal slaví čtyřicáté výročí  
svat by. Jejich tři děti – Roisin, Davey  
a Steffie – vyrostly v jistotě, že vědí  
vše o své matce, otci i o sobě navzájem, 
a připraví rodičům večírek, na nějž se-
zvou celou rodinu i blízké přátele. Ukáže 
se však, že zdánlivě šťastné a harmo-
nické manželství má povážlivé trhliny… 
Přeložila Lucie Lukačovičová.  
Váz., 392 stran, 14 x 20,5 cm 
EC040636 379,-  299,- 

NOVIN
KA

Caroline Hulseová  

DOSPĚLÍ A TI DRUZÍ 
Claire a Matt jsou rozvedení. Přesto se 
společně rozhodnou, že by bylo nejlepší, 
aby jejich malá Scarlett prožila „normál -
ní“ rodinné Vánoce. Nikdo už ani neví, 
kdo přišel s tím nápadem, že by bylo 
skvělé jet do rekreačního parku Happy 
Forest. Nebo kdo řekl, že si každý přivede 
partnera. Tak jako tak, stalo se, a už 
nejde zařadit zpátečku. A tak si Claire 
přivádí svého nového přítele Patrika 
a Matt svou novou životní lásku, trpěli-
vou a chytrou Alex. No, a když už má  
s se bou každý partnera, sedmiletá Scar-
lett nemůže zůstat pozadu – vezme Po-
seyho, obrovského imaginárního králíka. 
Všech pět (tedy vlastně šest) členů „ro-
diny“ teď zatíná zuby a „skvěle se baví“. 
Tahle dovolená je prostě takový sud se střelným prachem. Je jen  
otázkou času, kdy to celé bouchne… Přeložila Marcela Nejedlá.  
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm 

EC039957 329,-  259,-
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Hana Marie Körnerová 

HLAS KUKAČKY 
Začalo to už v dětství jako pouhá 
zvědavost, ale tehdy Kristýně  
na otázky nikdo neodpověděl.  
V průběhu let se zvědavost  
změnila v potřebu odhalit vlastní 
kořeny a přijít rodinným záhadám  
konečně na kloub… 
Napínavý příběh o pátrání po ta -
jemství, o němž se i v nejužším  
rodinném kruhu jen šeptá.  
Váz., 280 stran, 13 x 20,5 cm 

EC309814 299,-  239,- 

Diane Chamberlainová  

NUTNÉ LŽI 
Ivy Hartová žije v Grace County, 
malém městě v Severní Karolíně. 
Ztratila oba rodiče a ve svých  
patnácti letech se musí postarat 
o babičku, starší sestru i synovce.  
Na malé tabákové farmě se potýká 
nejen s postupujícím stářím své  
babičky, ale také s duševní nemocí  
sestry a s vlastní epilepsií. Bytostně 
si uvědomuje, že celá situace začíná 
být nad její síly. Tou dobou se Jane 
Forresterová stává sociální pracov-
nicí v Grace County a nemá ani tu-
šení, jak moc bude zapotřebí její 
pomoci. Velmi rychle se v životě 
svých klientů citově angažuje, což jí 
způsobuje problémy nejen u jejího 
šéfa, ale také v jejím soukromém ži-
votě. Jane je však Hartovými velmi 
přitahována a pomalu odhaluje 
temná tajemství jejich malé farmy. 
Podnikne drastické kroky na jejich 
záchranu, nebo bude riskovat boj 
proti všemu, o čem věří, že je 
špatné? Přeložila Z. Zvěřinová. 
Váz., 384 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EC040420 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 

Někdy je lepší  
nechat minulost 
minulostí… 

2x Liane Moriarty

obj. č.    
EC041360300,- 

ušetříte

 458,- 
jen

Výhodný komplet

Barbara Woodová  
HIPPOKRATOVA PŘÍSAHA 
Dramatické osudy tří přítelkyň, které se  
v roce 1968 setkaly na studiích medicíny  
v Kalifornii. 456 stran  
EC038721 349,- 279,- 

Libby Pageová  
PLOVÁRNA 
Mladé reportérce Kate změní jedna 
úplně obyčejná reportáž celý život.  
344 stran 
EC039129 359,- 279,-

Liane Moriarty  
POSLEDNÍ VÝROČÍ  
Osud si s námi někdy prapo-
divně zahrává… 400 stran 
EC038983 359,- 279,-

Liane Moriarty 
ŠÍLENÉ VÝČITKY 
Stačila jen malá chvilka  
nepozornosti… 456 stran  
EC039349 399,- 319,- 
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Ella Careyová  
DŮM NA JEZEŘE 
Anna žije klidným životem  
v San Francisku a o kořenech 
své rodiny nic netuší. Jedno -
ho dne se však dozví šokující 
informaci: pochází z aristo - 
k ratické rodiny, která za dru -
hé světové války přišla o vše. 
Anna se vydává do Německa 
pro cenný artefakt, který  
dědeček za války zanechal  
v rodinném sídle… 256 stran 
EC039368 279,- 219,- 

Julia Quinnová  
FALEŠNÁ MANŽELKA 
Ceciliin bratr je těžce zraněn 
ve válce v koloniích a otec 
náhle zemřel. Dívka se vydá -
vá přes Atlantik, pevně roz-
hodnutá najít svého bratra 
a vyléčit jej. Nenachází však 
bratra, ale jeho nejlepšího 
přítele, hezkého důstojníka 
Edwarda Rokesbyho, který je 
v bez  vědomí a nutně potře-
buje její pomoc… 312 stran 
EC040012 279,- 199,-

Valerie Bowmanová  
DÁMA V MODRÉM 
Garrett a Jane se znají  
od dětských let, a už tehdy  
si nemohli přijít na jméno. 
Podle Jane je Garrett namyš-
lený a nezodpovědný a po -
dle Garretta je Jane háda vá 
a až příliš chyt rá. Pak ho ale 
Jane na maš karním plese 
omylem políbí a od té doby 
nějak nemůže zapomenout  
na měkkost jeho rtů… 320 s. 
EC039388 299,- 239,-

Julianne Donaldsonová  
PANSTVÍ EDENBROOKE 
Výjimečný historický román pro ne-
vyléčitelné romantiky. Dokáže Ma -
rianne udržet své srdce na uzdě, 
když se jí sestřin vytoužený muž  
zalíbí víc, než je vhodné? 320 stran 
EC037545 299,- 249,- 

Přeroste  
formální 
manželství  
ve vášnivou 
lásku? 
Janna MacGregorová  

NEVĚSTA, KTERÁ 
MĚLA SMŮLU 
Málokoho nečekané zásnuby 
lady Claire a markýze Alexand ra 
z Pembrooku překvapí natolik 
jako samotnou nastávající ne -
věstu. Vždyť toho nebezpečného 
ničemu ani pořádně nezná!  
O tři snoubence však už přišla  
a čtvrtý ji právě nechal na holič-
kách, takže pokud chce nešťast -
ná lady zadusit klepy o svém 
údajném prokletí, nemůže si 
dvakrát vybírat. Svatba s Claire 

má být zlatým hřebem Alexovy pečlivě naplánované pomsty vůči jejímu poslednímu 
snoubenci, lordu Paulovi. Jaké štěstí, že je „prokletá“ lady tak zoufalá a ochotně se 
sňatkem souhlasí. Než se však markýz naděje, karta se obrací, a co začalo jako akt  
nenávisti, se mění v klíčící lásku… Přeložila A. Lexová. Váz., 312 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040469 299,-  239,- 

Julianne Donaldsonová  

SÍDLO BLACKMOORE 
Kate Worthingtonová je pevně rozhodnutá se nikdy  
neprovdat. Chce cestovat po Indii a dostat se co nejdál  
od své rodiny, zejména od své pochybné matky, která  
s ní má úplně jiné plány. Zdá se, že každá z nich má velmi 
odlišné představy o budoucnosti. Matka nechce o cestě  
do Indie ani slyšet, ale nakonec se s Kate domluví. Může 
do Indie odjet, ale pouze pod podmínkou, že obdrží tři  
nabídky k sňatku, které odmítne. Kate se rozhodne, že  
požádá o pomoc svého přítele z dětství, Henryho. Vydává 
se proto na panství Black  moore, odhodlaná ukončit  
veškerá vyjednávání s matkou. Ovšem když se jí do cesty 
připlete láska, všechny dohody jsou zapomenuty a plány 
se mění. Na majestátním sídle Black moore se Kate stává 
zajatcem svého srdce… Přeložila Blanka Brabcová.  
Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040313 359,-  279,-  

NOVIN
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Stephanie Laurensová 

VYNÁLEZ  
LORDA RANDOLPHA 
Lord Randolph Cavanaugh je věrný a od-
daný – ale jen v očích své rodiny. Ostatní 
ho považují za odměřeného, chladného  
a váženého podnikatele jdoucího si tvrdě 
za svým. Jednoho dne se však na svých 
cestách seznámí s vášnivou kráskou  
Felicií Throgmortonovou, která prolomí 
jeho železné sebeovládání…  
Přeložila Iva Harrisová. 
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm 

EC355020 349,-  279,-

Aly Martinezová  

NEJJASNĚJŠÍ  
SOUMRAK 
Před deseti lety unesli Charlotte 
syna. Stačila vteřina nepozornosti 
a malý Lucas beze stopy zmizel.  
Po dlouhém a bezvýsledném pátrání 
ale přichází zvrat. Lucas žije. A stojí 
přímo před Charlotte. Ještě včera  
by za to Charlotte dala všechno  
na světě. Problém ale je, že Lucas 
o ni nestojí. Má svou rodinu, která 
ho vychovala, a Charlotte je pro něj 
cizinkou. Láme jí to srdce, mnohem 
horší je ale strach, že o chlapce  

kvůli vážné chorobě znovu přijde. A tentokrát 
navždy. Přeložila Anna Poskerová. Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040105 259,-  199,-

Prošli si peklem. 
Pokud si někdo  
zaslouží šťastný 
konec, jsou to  
oni dva…   
Pokračování románu  
Nejtemnější úsvit

2x Petra Hülsmannová

obj. č.    
EC041361250,- 

ušetříte

398,- 
jen

Výhodný komplet

Petra Hülsmannová  
ČOKOLÁDOVÝ  
PRŮŠVIH 
Nečekaná překvapení jsou 
kořením života! Brož., 384 s. 
EC038713 299,- 239,- 

Petra Hülsmannová  
ŽIVOT UDEŘÍ, KAM SE 
MU ZACHCE 
Marii změní život sestřina 
těžká nemoc. Brož., 448 stran 
EC039450 349,- 279,-

Kristan Higginsová  
VE TVÝCH SNECH 
Emmaline potřebuje dosta-
tečně přesvědčivý mužský 
doprovod – aby zvládla 
svatbu exsnoubence  
a nezbláznila se. Pomoc jí 
však nabídne jen jediný  
muž – lamač ženských  
srdcí Jack Holland. Přijme 
jeho nabídku? 424 stran 
EC039794 299,- 239,-

Catherine Bennettová  
NECHCI LÁSKU  
NEBESKOU 
Když Emma zdědila dům  
na venkově, ne tušila, že 
s novým domo vem přijde 
spousta změn, z nichž nej-
překvapivější (a nejvíc sexy)  
bude nájemník… Roman-
tická komedie britského 
střihu. 424 stran 

EC038644 379,- 299,- 

Johanna Lindseyová  
NÁDHERNÁ BOUŘE 
James Malory konečně zjis til, 
kdo stojí za únosem jeho  
milované dcery Jack do Kari-
biku. Přestože se dívka vrá-
tila bez újmy domů, otec 
plánuje pomstu. Jack ale 
únosce nalezne dříve než on 
a záhy zjišťuje, že muž není 
jen obyčejný pirát…  288 s. 
EC039558 249,- 199,-

NOVIN
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Danielle Steel  
V UTAJENÍ 
Speciální agent Marshall Everett  
je při akci zraněn a vyřazen ze služby.   
Je ale možné vést obyčejný život,  
když nikdy neměl přátele, rodinu, 
žádná citová pouta? 312 stran 
EC037673 279,- 229,-

Danielle Steel  
DRAŽBA 
Fotografie z poválečné Evropy a sbírka 
skvostných šperků. To je obsahem bez-
pečnostní schránky v newyorské ban -
ce. Nalezne soudní praktikantka Jane 
majitele tohoto bohatství? 312 stran 
  EC038703 299,- 239,-

Danielle Steel  
VZÁCNÉ DARY 
Veronique zasvětila život svým dcerám. 
Když ale její bývalý manžel zemře a za-
nechá dcerám neuvěřitelné dědictví, 
všechny záhy zjišťují, že už nic nebude 
jako dřív… 312 stran 
 EC037674 279,- 219,-

Vyvolá odvážná šlechtična Angelika  
svým netradičním povoláním skandál?  

Danielle Steel  

VÉVODKYNĚ 
Angelika Lathamová vyrostla na anglickém panství Belgrave jen s milujícím otcem, vévodou z Westerfieldu. 
Když však otec zemře, ocitne se osmnáctiletá Angelika tváří v tvář kruté realitě. Její nevlastní bratři odmítají 
brát její existenci na vědomí a Angelika se musí o sebe postarat sama. Vybavena inteligencí, neobyčejnou 
krásou a s penězi od otce se pouští do boje o přežití. Stává se chůvou v bohaté anglické rodině a později se 
vydává do Paříže, kde otevře luxusní dům radosti pro nejzámožnější klienty. Se svým aristokratickým vychová-
ním, vybraným stylem a otcovým odkazem otevírá Le Boudoir – zařízení, kde se scházejí jen ti nejmocnější 
muži Francie a kde se tajné touhy stávají realitou, podnik plný krásných a sofistikovaných žen. Angelika však 
neustále žije na okraji skandálu. Získá někdy zpátky svůj život a své místo na slunci?  
Přeložila Štěpánka Svobodová. Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040261 299,-  239,- 
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Samantha Youngová 

BEZ ROZLOUČENÍ 
Nora O’Brienová utekla z Indiany do Skotska, přesvědčená, že dělá správnou věc. Po třech letech 
v nové zemi jí však zůstala jen vina a lítost. Pak do jejího života vstoupil Aidan Lennox, starší, světa -
znalý a přitažlivý hudební skladatel. Ačkoli byli každý z jiného světa, probudili jeden v druhém vášeň 
a sílu nevzdávat se, navzdory ztrátám, které v minulosti utrpěli. Dokud jim osud znovu nehodil klacky 
pod nohy. Teď pohání Noru kupředu zlost a bolest. Vztek ji přinutil převzít kontrolu nad životem. Ko-
nečně si plní sny, chodí na univerzitu, hraje divadlo, přesně, jak po tom toužila. Soustředí se na své 
cíle a vyhýbá se tomu, aby jí někdo znovu zlomil srdce. Není to však tak snadné, jak by si přála… 
Přeložila Renata Heitelová. Váz., 424 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040011 359,-  279,- 

Nová erotická romance  
od autorky vaší oblíbené série Scotland Street  

Jennifer Probstová  
MILUJ MĚ JAKKOLI 
Designérka Morgan si najme Caleba Pier -
ce, aby pro její bohaté klienty postavil dům 
snů. Caleb se snaží odvést co nejlepší vý-
sledky. Jen kdyby ho neustále nerozptylo-
valy Morganiny jiné kvality…  376 stran 
EC039913 349,- 279,-

Vi Keelandová  
ALFA SAMEC 
Emerie si myslela, že se do její nové kance-
láře na Park Avenue vloupal zloděj. Než 
stihla zavolat 911, ukázalo se, že arogant -
ní chlapík je skutečným majitelem kance-
láře a ona naletěla podvodníkovi… 288 s. 
EC039162 299,- 239,-

Vi Keelandová  
ŠÉF  
Když Reese poprvé potkala Chase, volala 
právě kamarádce a prosila ji, aby ji vysvo-
bodila z příšerného rande. Chase jí pomohl 
a ona si myslela, že se už nikdy nepotkají. 
Koho by napadlo, že se o měsíc později 
stane jejím novým sexy šéfem… 288 s. 
EC039165 299,- 239,-
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Jared Reck 
JÁ A HOLKA ODVEDLE 
Patnáctiletý Matt Wainwright má  
v hlavě zmatek. Nedovede říct své  
nejlepší kamarádce Tabby, co k ní  
cítí, v basketu se mu poslední dobou 
vůbec nedaří a jediným místem, kde  
si při pa dá v pohodě, jsou hodiny  
angličtiny. Psaní esejí a ujetých bás -
niček mu pomáhá vyjádřit složité 
emoce. Kdyby byl tohle film, Tabby  
by se do něj zamilovala a všechno  
by dobře dopadlo. Jenže takhle to  
nefunguje. Tabby zač ne chodit s Lia -
mem Bransonem, basketbalovou  
hvězdou posledního ročníku…  
Brož., 256 stran 
EC039256 259,- 199,- 

John Green  
HVĚZDY NÁM  
NEPŘÁLY  
Mimořádný příběh o šest -
náctileté Hazel, která má  
rakovinu, a Au gustovi,  
kterému se ne moc po dařilo 
překonat. Brož., 240 stran  
EC039198 249,- 199,- 

John Green, David Levithan  
WILL GRAYSON,  
WILL GRAYSON  
Chicago je velké město a dva 
středoškoláky z jeho opač-
ných konců může dohroma -
dy svést leda náho da. Přesto 
se to stane… Brož., 280 s. 

EC038110 249,- 199,-

Všechno bylo dokonalé. 
Pak se jí ale náhle  
vrátila paměť… 
Karen Riversová 

NĚCO SI PŘEJ 
Elyse je malá, obrýlená a má juvenilní 
idiopatickou artritidu. Oproti své kama-
rádce Kath si přijde jako šedá myš. Na -
víc je platonicky zamilovaná do spolu - 
žáka Joshe. Jednoho dne se však její 
život zásadně změní. Když letí s Kath, 
Joshem a ostatními členy školní kapely 
do Paříže, stroj se začne řítit k zemi. 
Elyse a Josh jako jediní přežijí leteckou 
katas trofu a dlouhý pobyt v nemocnici 
je sblíží. Všechno se zdá být dokonalé, 
dokud střípky Elysina života nezačnou 
ztrácet smysl. Dívka cítí, že se děje 
něco divného, že na něco hrozného  
zapomněla… Přeložila M. Farnesi.  
Brož., 272 stran, 12,5 x 20 cm 

EC039743 259,-  199,- 
V prodeji od 10. září 2019

NOVIN
KA

Becky Albertalli  

HOLKA MIMO RYTMUS 
Leah má pocit, že nikam nezapadá, dokonce 
ani mezi své nejlepší kamarády. Jako jediná  
z nich je jedináček, žije jen se svojí mámou  
a peněz nemají zrovna nazbyt. K tomu všemu 
má velké tajemství – je totiž bisexuálka.  
Nikomu to ale neřekla, a tak ani její nejlepší 
kamarád Simon Spier netuší, čím si jeho ka-
marádka prochází… Přeložila K. Stupková.  
Brož., 272 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040452 259,-  199,-  

NOVIN
KA

2x John Green

obj. č.    
EC041363200,- 

ušetříte

298,- 
jen

Výhodný komplet

Volné pokračování 
bestselleru Já, Simon

Becky Albertalli  
JÁ, SIMON 
Simon není připrave -
ný sdělit světu, že je 
gay. Ví to jen tajemný 
Blue, se kterým si  
dopisuje. Jenže pak 
ko res pondence pad -
ne do nesprávných 
rukou… Brož., 296 s. 
EC039616  

249,- 199,- 
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Amy Harmonová  

MEČ A PTÁČEK 
V království Jeru byli všichni, kdo oplývají magickou mocí,  
postupně vyvražděni krutým králem. Tento osud potkal 
i Mesharu, popravenou přímo před očima její dcery. 
Dívka přezdívaná Skřivánek je od té doby němá, a tak 
nemůže využít svůj dar – přetvářet pomocí slov skuteč-
nost. Pak však do království vtrhnou ptačí muži Volgaři 
a Skřivánka si mladý král Tiras vezme na svůj hrad jako 
rukojmí. Chce tak donutit jejího zbabělého otce pod po - 
řit obranu země. Pokud má přežít, bude muset mladá 
dívka najít způsob, jak nechat zaznít magická slova. 
A taky se vyrovnat s láskou k synovi tyrana, který zabil 
její matku… Přeložil Ondřej Kronich.  
Brož., 304 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040236 299,-  239,- 

Atticus 

TMA MEZI  
HVĚZDAMI 
Druhá kniha básní instagra-
mového fenoménu jménem 
Atticus, který si získal srdce 
více než milionu fanoušků. 
Po Láskou ji nespoutáš, 
knize o nezkrotnosti ženské 
duše, přichází Tma mezi 
hvězdami. Atticus se v ní 
soustředí na dualitu života, 
věrohodně popisuje lidské 
úspěchy i pády, radosti  
i zklamání. Daří se mu za-
chytit energii, kterou vklá-
dáme do nových vztahů, 
i mučivou samotu, která  
je střídá. Jeho básně jsou 
upřímným zkoumáním  
pocitu osamělosti i naší  
potřeby sdílet své prožitky  
s druhými. Ve svých minima-
listických textech mladý bás-

ník ukazuje, že v životě potřebujeme obojí: bolest i radost, hvězdy i temnotu mezi nimi, 
abychom dovedli ocenit vše, co život nabízí… Váz., 240 stran, čb. fotografie, 14 x 21,3 cm 

EC040696 349,-  279,-  

Stačí, aby promluvila, 
a svět kolem ní se 
změní… Navždy! 

Neal Shusterman  
NIMBUS 
Rowan podniká útoky na zka-
žené smrtky na celém konti-
nentu. Rozkol mezi „starou 
gardou“ a „novým řá dem“  
se vyostřuje. Nad tím vším  
bdí Nimbus. Vloží se do toho, 
nebo bude jen přihlížet, jak  
se dokonalost mění v úpadek? 
Brož., 440 stran 

EC038844 399,- 319,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

C. Clareová, H. Blacková  
Magisterium 5 
ZLATÁ VĚŽ 
Call se vrací do magické 
podzemní školy, ale záhy 
zjišťuje, že nic není jako 

dřív. Svět mágů se otřásá v základech pod náporem 
nové hroz by. Tváří v tvář dosud největší vý zvě musí Call 
zvolit, zda půjde ve šlépějích dobra, či zla. Brož., 216 s. 
EC036062 249,- 199,- 

Karen M. McManusová  
JEDEN Z NÁS LŽE 
Premiantka, princeznička, 
sportovní hvězda, školní 

grázl a kluk, co ví o každém všechno a nebojí se to  
napráskat všem. Jeden z nich bude za hodinu mrtvý. 
Jenže jak poznat vraha, když každý má co skrývat? 
Brož., 368 stran 
EC038646 249,- 199,- 
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 83. 23
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Theo Addair  
KOLÁČKY A SPIKLENCI 
Daniel a Kit se už nemůžou dočkat, až spolu 
stráví léto. Jejich plány však zhatí te lefonát 
od Morgensternů. Daniel se musí vrátit 
domů a nastoupit praxi v právnické firmě… 
Brož., 280 stran 
EC040351 279,- 219,-  

A. V. Geigerová  
SLEDUJ MĚ 
Populární zpěvák Eric Thorn už má svých  
fanynek po krk. Jejich uctívání se mu zdá 
přehnané. Rozhodne se pro to založit si  
na Twitteru falešný účet a trochu sám sebe 
pomluvit… Brož., 352 stran 
EC039347 299,- 239,- 

Krystal Sutherlandová  
LÁSKA V PRACHU HVĚZD 
Když se z ničeho nic objeví ve škole Grace 
Townová, neupravená holka chodící o holi 
a v klučičím oblečení, Henry Page jen stěží 
může tušit, že jeho život obrátí naruby…
Brož., 304 stran 
EC038000 249,- 99,- 

Příběh inspirovaný  
   románem  
          Malé ženy

Anna Todd  

SESTRY SPRINGOVY 
Springovic děvčata vyrůstají na vojenské základně v New Orleans. Každá 
ze ses ter je úplně jiná. Nejstarší Meg se touží vdát za důstojníka a žít 
jako tolik dalších žen, které obdivuje. Beth je největší dříč rodiny a jejím 
posláním je o všechny pečovat. Bojí se ale vycházet z domu a má strach, 
že nikdy nepřijde na to, kým doopravdy je. Jo by nejraději rovnou odma-
turovala. Sní o životě v New Yorku a novinářské kariéře. Nejmladší Amy 
pozoruje své sestry a učí se od nich. V dobrém i ve zlém. Když jejich tátu 
nasadí do války v Iráku, i přes všechny rozdíly prožívají dívky ty samé 
obavy. Následující rok bude náročný a v mnohém rozhodne o jejich  
budoucnosti… Příběh plný romantiky a dramat, inspirovaný románem 
Malé ženy L. M. Alcottové, převádí témata lásky, války, dospívání a rodiny 
do jazyka 21. století. Přeložila L. Faltejsková. Brož., 368 s., 12,5 x 20 cm 

EC040318 299,-  239,- 

NOVIN
KA
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NOVIN
KA

Blake Crouch  

MĚSTEČKO PINES 2 
Co skrývá město ztracené v lesích? Přeložila D. Krejčová. Váz., 296 s., 14,5 x 22,7 cm 

EC040203 349,-  279,- 
 

Cameron Johnston  

ZRÁDNÝ BŮH 
Edrin Galán strávil deset let  
na útěku, pronásledován vlast -
ními i skutečnými démony. Jeden 
z mála přátel, kteří mu zbyli,  
odhalil strašlivé tajemství – a při 
pokusu varovat vládce rodného 
města byl stažen zaživa z kůže. 
A Galán si to díky magickému 
propojení myslí prožil s ním. Nyní 
se vrací, aby se pomstil. Zabijáci, 
mágové ani monstra ho nezastaví. 
Ostatně, když na to přijde, nebylo 
by to poprvé, kdy musí zabít boha, 
aby zachránil své blízké… 
Přeložila Dana Krejčová.  
Váz., 400 stran, 14,3 x 20,5 cm 

EC040241 399,-  319,-

China Miéville  

TŘI OKAMŽIKY EXPLOZE 
Na nebi nad Londýnem se jednoho rána 
objeví plovoucí ledovce. Student anatomie 
rozříz ne mrt vo lu a objeví složité vzory vy-
řezané do kostí nebožtíka, které tam byly 
zjevně přítomné od naroze ní… Sati ra, 
horor, sci-fi, komedie… Dvacet osm pří -
bě hů mistra new weird, z nichž většina  
vychází poprvé! Přeložil Milan Žáček.  
Váz., 504 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040216 449,-  359,-  

Zabijáci, mágové  
ani monstra  
Edrina nezastaví!

Blake Crouch 
MĚSTEČKO PINES 
Vynikající sci-fi thriller, předloha oceňo -
vaného seriálu. Když agent tajné služby  
Ethan Burke přijíždí do Wayward Pines,  
netuší, že ho čeká boj o holý život. 320 s. 

EC040253 349,- 279,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Poul Anderson 

STRÁŽ 
ČASU 
Vynález stroje 
času s sebou  
přináší spoustu 
nových možností   
i mnoho dříve  
neznámých a ne -
předvídatelných 
problémů. A tak 
musí vzniknout  
i nová „časová 
policie“. Everard 
spolu s ostatními 
časovými agenty 
bojuje s těmi,  

kdo by chtěli Zemi ovládnout, i s těmi, kdo by chtěli v dobrém 
úmyslu provést změny k lepšímu, neboť obojí je stejně nebez-
pečné… Přeložila V. Volhejnová. Brož., 272 s., 10,8 x 16,5 cm 

EC040640 329,-  259,-

NOVIN
KA
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2x Harlan Coben

obj. č.    
EC041364300,- 

ušetříte

 498,- 
jen

Výhodný komplet

Jo Spain  

PŘIZNÁNÍ 
Do luxusního domu zdiskreditovaného bankéře Harryho McNamary 
a jeho ženy Julie vejde pozdě v noci neznámý muž. Zaútočí na Har-
ryho nepopsatelně brutálním způsobem a k smrti vyděšená Julie jen 
přihlíží, ztuhlá strachy. O hodinu později se útočník JP Carney vzdá 
policii. Přizná se, že Harryho ubil k smrti, nicméně tvrdí, že útok 
nebyl plánovaný a že identitu své oběti neznal. Detektivové však 
mají pochyby. Šlo opravdu jen o náhodné napadení, anebo Carneyho 
čin souvisí s některým z McNamarových hříchů – korupcí, chamti-
vostí, zradou?  Přeložila Blanka Šustrová. Váz., 369 s., 13 x 20,6 cm 

EC352093 379,-  299,-

Robin Cook  
HOSTITEL 
Život Lynn, nadějné student -
ky medicíny, se obrátí vzhů ru 
nohama ve chvíli, kdy se její 
přítel po rutinní operaci ne-
probere z anestézie. Když se 
Lynn pokusí dokázat zaned-
bání péče, vyjdou najevo 
znepokojující fakta… 320 s. 
EC038040 299,- 239,- 

Taylor Adams  
NENÍ ÚNIKU 
Darby kvůli sněhové bouři 
uvízne bez mobilního signálu 
na dálničním odpočívadle se 
čtyřmi cizími lidmi. V jednom 
ze zaparkovaných vozů záhy 
najde zamčenou holčičku. 
Který z jejích neznámých 
společníků je únosce? 272 s. 
EC039843 349,- 279,- 

Mohlo by se to stát i vám!

Harlan Coben  
MRTVÁ Z NEVADY 
Mrtvá z Nevady není jen výborně vymyšlená detek-
tivka, ale také skvěle napsaný psychologický thriller 
plný neotřelých zápletek. 416 stran 
EC040869 399,- 319,-

Harlan Coben 

NA ÚTĚKU 
Ztratili jste dceru. 
Je závislá na dro-
gách a násilnickém 
partnerovi. Navíc 
dala jasně najevo, 
že nechce, abyste  
ji hledali. Pak ji ná-
hodou zahlédnete 
hrát na kytaru  
v newyorském Cent -
ral Parku. Už to 
však není ta dívka, 
kterou si pamatu-
jete. Tahle osoba je 

zfetovaná, vyděšená a až po krk v problémech. Ani na vteřinu nezaváháte. 
Jdete za ní a prosíte ji, ať se vrátí domů. Uteče pryč. Pronásledujete ji do 
temného a nebezpečného světa, o jehož existenci jste doposud ani netušili. 
Vládnou tam zločinecké gangy, hlavní měnou jsou drogy a vraždy jsou  
na denním pořádku. Nyní je v sázce i váš vlastní život. A nikdo už nikde není 
v bezpečí… Přeložila Irena Steinerová. 
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EC040823 399,-  319,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Spisovatel Dan Brown nazval Harlana Cobena mistrem 
napětí a skvělých zápletek. S tím nelze než souhlasit 
a také kniha Na útěku to rozhodně potvrzuje. Jako mat -
ce dvou dcer mi při čtení naskakovala doslova husí kůže 
z představy, že by se něco podobného mohlo stát… 

Helena Frantová, PR manažerka 
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NOVIN
KA

Melanie Raabeová  

PRAVDA 
Před sedmi lety beze stopy zmizel 
při cestě do Jižní Ameriky bohatý 
obchodník Philipp Petersen. Od té 
doby vychovává jeho žena Sarah  
jejich společného syna sama. Náhle, 
jako z čistého nebe, obdrží zprávu, 
že je Philipp naživu. Muž, který  
vystoupí z letadla, ale není ten,  
za koho se vydává. A Sarah si oka-
mžitě uvědomí, že když ho teď od-
halí, ztratí úplně vše: svého muže, 
své dítě, celý svůj zdánlivě tak do-
konalý život… Přeložila P. Lutovská.  
Váz., 400 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EC039755 399,-  319,- 
 

Caroline Mitchellová  

NĚMÝ SVĚDEK 
Emmino nejtemnější tajemství 
je pohřbené hluboko v minu-
losti. Pravda ale nezůstane 
skryta dlouho… Emma je  
milující manželka a oddaná 
matka… a také vrah. Léta 
mlčí o mrtvém milenci, kte-
rého pohřbila v zahradě. 
A mohla by to tajit dál, kdyby 
byl její život méně dokonalý. 
Emmin manžel Alex chce, aby 
se přestěhovali, ale dokud se 
jí nepodaří zahladit veškeré 
stopy svého zločinu, nemůže 
jen tak dům opustit. Když se 
rozhodne tělo vykopat, zjistí, 
že hrob je prázdný. V panice 
se Emma ke všemu přizná 
manželovi. Ale to je jen začá-
tek. Později o ní Alex zjistí 
věci, které by býval rád  
věděl dřív. A také věci, které 
by raději nevěděl vůbec… 
Přeložil Ondřej Duha.  
Váz., 304 s., 14,5 x 22,7 cm 

EC040108 359,-  279,- 
 

Pravda vždy  
vyjde najevo! 

2x Steve Hamilton

obj. č.    
EC041365220,- 

ušetříte

 378,- 
jen

Výhodný komplet

Philipp  
Vandenberg  
AKTA  
GOLGATA 
Měla to být ru-

tinní operace. A přesto pacient, slavný archeolog 
Schlesinger, zemřel. To, co nejprve vypadalo jako 
odborné pochybení, se záhy ukáže jako cílený 
útok… 336 stran 
EC040457 379,- 299,- 

Steve Hamilton  
DRUHÝ ŽIVOT  
NICKA MASONA 
Co je ochoten Nick udělat, 
aby se dostal z vězení? 280 s. 
EC039334 299,- 239,-

Steve Hamilton  
PLÁN ÚNIKU 
Volné pokračování thrilleru 
Druhý život Nicka Masona.  
272 stran 
EC039335 299,- 239,- 

Mario Puzo  
KMOTR  
Historie krvavé 
válk y klanu Cor -
leonů proti čty-

řem dalším famigliím. Sugestivní dílo o bossovi, 
jehož vliv sahal od policie až po magnáty. 496 s.  

EC039336 359,- 299,-  

NOVIN
KA
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Ken Follett 
KLÍČ K REBECE 
Příběh německého špióna, krásné Ži-
dovky a anglického důstojníka tajné 
služby se odehrává za druhé světové 
války v Káhiře. Německý špión vycho-
vávaný v arabské rodině má za úkol 
podávat zprávy o pohybu britských 
vojsk generálu Rommelovi. Potřebné 
údaje se mu podaří zjistit a předat,  
ale od počátku je mu na stopě britský 
důstojník tajné služby. Ten využije 
k jeho odhalení i krásnou židovskou 
dívku, která se dá do služeb britské 
špionáže, aby mohla odcestovat  
do Palestiny… 328 stran 
EC040523 359,- 279,-

Kimberly McCreight  
PŘÍPAD AMELIA 
Když Kate dorazí ke škole, kde  
má vyzvednout svou patnáctiletou 
dceru, je na místě už záchranka 
a policie. I oni jsou tu kvůli Amelii – 
Amelia totiž skočila ze střechy bu-
dovy… Po pohřbu však Kate přijde 
podivná zpráva z neznámého čísla, 
v níž se píše, že smrt Amelie nebyla 
sebevraždou…  408 stran 
EC040431 359,- 279,- 

Zachrání mladý  
obhájce sympatickou 
vražedkyni? 

Anders Roslund, Börge Hellström  

TŘI MINUTY 
Piet pracoval pro policii jako utajený informá tor. Mafie ho 
odhalila a odsoudila k smrti – a sys tém ho nechal na holič-
kách. Pomohl si sám. Nikdo kromě jeho nadřízeného neví, 
že přežil. Že žije v Kolumbii a pracuje pro drogový kartel. 
Aby ho pomohl zničit… Přeložila Karolína Kloučková.  
Váz., 536 stran, 12,5 x 20 cm 

EC039149 449,-  359,- 
cena pro VIP členy 314,- 

Anders Roslund,  
Börge Hellström  
TŘI VTEŘINY 
Tento severský akční thriller sklidil 
uznání i úspěch u čtenářů – vyšel 
ve dvaceti devíti zemích, stal se 
nejlepší švédskou krimi roku  
a v USA byl podle něj natočen 
film. 560 stran  
EC041221 449,- 359,-         

NOVIN
KA

Victor Methos  

OBHÁJCE 
Peněz je málo a kariérních vyhlídek ještě 
méně, proto novopečený právník Brigham 
Theodore podnikne zoufalý krok a nastoupí 
do pochybné právnické firmy v Salt Lake 
City. Hned svůj první případ – překročení  
povolené rychlosti – ovšem prohraje a je 
přesvědčený, že se s kariérou právníka může 
rozloučit. Proto je více než překvapen, když 
mu jeho šéf přidělí o něco náročnější kauzu: 
Amanda Piercová je utrápená a vyčerpaná 
žena, které psychopat znásilnil a zavraždil 
dceru. A ona se mu pomstila. Není pochyb, 
že to byla ona, kdo zmáčkl spoušť – vidělo  
ji pět svědků. A i když jsou sympatie veřej-
nosti na její straně, hrozí jí trest smrti, jemuž 
se vyhne jedině tak, že se přizná. Novope-
čený právník se tak pouští do boje nejen 
o svou kariéru, ale i o život své klientky… 
Přeložil O. Duha. Váz., 184 s., 12,5 x 20 cm 

EC040046 259,- 199,-  

NOVIN
KA
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Anthony Franze 

OUTSIDER 
Když právník Gray překazí násilné přepa -
dení, získá si přízeň oběti: předsedy Nej-
vyššího soudu. Stane se soudním asisten - 
 tem, získá si vlivné přátele a náklonnost 
kolegyně. Avšak jen co začne novému ži-
votu přivykat, obrátí se na něj FBI. Vyšet -
řovatelé se domnívají, že má s Nejvyšším 
soudem něco společného pachatel řady 
vražd, a chtějí, aby Gray byl v sídle soudu 
jejich očima a ušima. V hledáčku FBI se 
však záhy ocitne i on… Přeložil M. Lžička. 
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm 
EC040136 359,- 279,- 

John Grisham  

ZÚČTOVÁNÍ 
Říjen 1946, městečko Clanton, stát Mississippi. 
Pete Banning, místní vážený občan, válečný  
hrdina, farmář, otec, soused a bohabojný člen 
metodistické církve, jednoho chladného pod-
zimního rána vstal, vjel do města a spáchal  
šokující zločin. Jediné, co k tomu řekl – šeri  -
fovi, svému obhájci, porotě i svým nejbližším – 
bylo: „Nemám k tomu co říct.“ Beze strachu  
ze smrti a s přesvědčením, že si motiv vezme 
s sebou do hrobu… 
 V románu, jaký ještě nikdy nenapsal, nám  
John Grisham nabízí neuvěřitelné putování – 
po americkém Jihu spoutaném rasovou  
segregací, po filipínských džunglích za druhé 
světové války, z ústavu pro choromyslné plné -
ho tajemství až do clantonské soudní síně,  
kde se Peteův právník zoufale snaží svého  
klienta zachránit. Výsledkem je autorův další 
bestseller. Přeložila Drahomíra Michnová.  
Váz., 440 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040808 399,-  319,-

Napínavý thriller  
o moci a pomstě  
z pera renomovaného 
právníka a spisovatele 

Vynikající  
právnický thriller!

2x Paula Hawkins

obj. č.    
EC039691270,- 

ušetříte

 458,- 
jen

Výhodný komplet

James Swallow  
HACKER 
Napínavý špionážní thriller.  
464 stran 
EC040664 399,- 319,- 

Luca Veste  
SBĚRATEL KOSTÍ 
Děsivý a zneklidňující thriller 
s prvky hororu. 400 stran 
EC040677 399,- 299,-

Paula Hawkins  
DÍVKA VE VLAKU  
Na motivy tohoto románu 
byl natočen film. 328 stran 
EC038476       349,- 299,- 

Paula Hawkins  
DO VODY  
Nikdy nevíte, co se skrývá  
pod hladinou… 416 stran 
EC038934 379,- 299,-

NOVIN
KA
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JEDEN MUSÍ  
Z KOLA VEN

Gillian Flynnová  
OSTRÉ PŘEDMĚTY 
Kontroverzní, znepokojivý psychothriller 
úspěšné americké spisovatelky, podle kte-
rého HBO nato čila dramatickou minisérii. 
Brož., 272 stran 

EC040178 259,- 199,- 

Neil Mackay  
VLČÍ PROCES 
Brilantní román, inspirovaný skutečným  
příběhem muže, jenž se dopustil zločinů  
tak strašlivých, že byl považován za bytost 
po sed lou ďáblem. 416 stran 
EC038249 379,- 199,-  

Alex Lake  
KDYŽ ANNA ZMIZELA 
Tajemný britský autor detektivních thrillerů 
(jméno je pseudonym) přichází s dechbe-
roucím příběhem o matce, jejíž dítě se jed-
noho dne náhle ztratilo ze školky. 360 stran 
EC038839 349,- 279,- 

NOVIN
KA

Gilly Macmillanová  

VYVRHEL 
Gilly Macmillanová po bestselleru Spálená obloha přichází s dalším temným thrillerem!  
Nejlepší kamarádi Noah a Abdi se od sebe nehnou ani na krok. Jenže když je v bristolském Feeder Ca-
nalu nalezen Noah v bezvědomí, Abdi nechce – nebo nemůže – říct, co se stalo. Detektiv Jim Clemo si 
odbyl povinné volno, které mu šéfová naordinovala po posledním případu, a vrací se do práce. Má pro-
šetřit tuhle nešťastnou nehodu. Jenomže nic není, jak se zdá, a to, co vypadalo jako klukovina, která se 
zvrhla, se mění ve veřejnou bitvu. Noah je Brit, Abdi do Bristolu s rodinou přijel ze Somálska. A napětí 
mezi místními a uprchlíky prudce narůstá. Na pozadí strachu a nenávisti bojují dvě rodiny o své syny. 
A hlavně: chtějí znát pravdu. Nikdo z nich nemá tušení, jak daleko budou muset zajít, jakým démonům 
budou muset čelit a jakou bolest si vytrpět. Protože pravda bolí… Přeložila Markéta Polochová.  
Váz., 288 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EC040353 329,-  259,- 
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NOVIN
KA

Cass Greenová  

SOUSEDKY 
Melissa a Hester vedle sebe bydlí už roky. Když byla Melissina dcera 
ještě malá, Hester pro ni byla něco jako teta. Ale najednou si nejsou 
tak blízké. Hester má v plánu to změnit. Melissa vede vzrušující  
a úspěšný život, ale Hester je přesto přesvědčená, že potřebuje její 
pomoc. Melissa se nechtěně do intrik své sousedky zaplete a neví,  
jak z toho ven. Ať se jí to líbí, nebo ne, sdílí spolu mrazivé tajemství, 
které jí nedá spát… Přeložila Šárka Kadlecová.  
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm 

EC039861 359,-  279,-

Kombinace bestsellerů Dívka  
ve vlaku a Zápisky o skandálu 

2x Frederick Forsyth

obj. č.    
EC041366180,- 

ušetříte

 368,- 
jen

Výhodný komplet

Catherine Steadmanová  
HROB PRO MÉHO 
MANŽELA 
Erin a Mark odjedou na vy-
sněné líbánky na ostrov Bo -
ra Bora. Při potápění v moři 
však najdou něco, co jejich 
životy obrátí vzhůru noha -
ma. Novomanželská idylka 
se rázem změní v boj na 
život a na smrt… 344 stran 
EC039358 379,- 299,- 

Heidi Perksová  
JAK JSI MOHLA 
Všechno začalo na školní 
slavnosti, kde zmizela  
čtyřletá Alice. Dva týdny 
poté policie vyslýchá mat - 
ku i její nejlepší kamarád- 
ku, která Alici se svými 
dětmi hlídala. A začnou  
se vyno řovat tajemství…   
336 stran 
EC040013 359,- 279,-

Jason Matthews  
RUDÁ VOLAVKA 
Ruská vy zvědačka Do mi -
nika je donucena projít  
výcvikem „volavek“, ško -
lených svůdnic, a poté  
nasazena na Nat haniela 
Nashe, důstojníka CIA… 
Román z pera veterána CIA 
získal Edgar Award 2013. 
Brož., 488 stran 
EC039676 279,- 219,-

Frederick Forsyth 
FANTOM  
MANHATTANU 
Co se stalo s Fantomem, 
který byl naposledy viděn,  
jak mizí v podzemí? 176 s. 

EC037966 199,- 169,- 

Frederick Forsyth 
IKONA 
Pod starobylými zdmi 
Kremlu se roku 1999 
začal odehrávat gigan-
tický zápas… 552 stran 
EC039811 349,- 299,- 

CASS GREENOVÁ je pseudonym bývalé 
novinářky a autorky románů pro mládež 
Caroline Greenové. Za svůj první román, 
Dark Ride (2011) získala ocenění RONA 
Young Adult Book of the Year a Waverton 
Good Read Award. Román Hold Your 
Breath (2012) vyhrál Oldham Book Award. 
V současné době je Cass Greenová na re-
zidenčním spisovatelském pobytu v East Barnet School a vyučuje tvůrčí 
psaní na City, University of London. 

TO
P
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Eric Bernt  

RYCHLOST ZVUKU 
Geniální autistický mladík Eddie Parks touží po jediné věci: uslyšet hlas své matky, 
která zemřela při jeho porodu. Proto pracuje na vývoji unikátního přístroje, který do-
káže rekonstruovat zvuky z minulosti. Takové zařízení by se ale mohlo stát cílem moc-
ných a nebezpečných organizací, neboť pro toho, kdo jím bude disponovat, přestanou 
existovat jakákoli tajemství… Eddie se tak ocitá ve velkém nebezpečí a jeho empa-
tická doktorka Skylar Drummondová musí riskovat vše, aby ochránila svého pacienta  
i jeho nebezpečný vynález. Přeložil Pavel Pokorný. Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EC040759 399,-  319,- 

Stefan Ahnhem  
OSMNÁCT  
POD NULOU 
Třetí temný případ Fabia -
na Riska. Automobilová 
honička u helsingbor-
ského přístavu skončí  
pro jeden vůz tragicky – 
pádem do ledových vod. 
Na předním sedadle je 
nalezen jeden z nejbo -
hatších švédských pod-
nikatelů v oblasti IT.  
Vše nasvědčuje tomu,  

že šlo o nehodu, ale důkladnější ohledání těla odhalí, že bylo 
zmrazeno. Ještě podivnější je doba úmrtí: dva měsíce před udá-
lostí v docích… 472 stran 
EC039088 399,- 319,-

Teresa Driscollová  
MÁM NAD TEBOU 
MOC 
Když Ella Longfieldová  
náhodou vyslechne  
ve vlaku rozhovor dvou 
atraktivních mužů s mla-
dými dívkami, nemyslí  
si o tom vůbec nic – 
dokud jí nedojde, že ti  
dva právě opustili vězení. 
Druhého dne se ze zpráv 
dozvídá, že jedna z dívek 
– krásná, zelenooká Anna Ballardová – zmizela. O rok později  
je Anna stále ještě pohřešovaná. Ella trpí pocitem viny, protože  
se dívky ve vlaku nepokusila varovat. A zdá se, že není jediná, 
kdo jí to nemůže zapomenout… 280 stran 
EC040171 299,- 239,-

Jack Heath  
MRCHOŽROUT 
Cestou ze školy se ztratí 
čtrnácti letý chlapec. Jeho 
zoufalá matka obdrží po-
žadavek na výkupné. Ho-
diny tikají a policie nemá 
žádná vodítka. Proto  
na scénu vstupuje Timothy 
Blake, konzultant FBI, 
který dokáže rozlousknout 
i neřešitelné hádanky,  
ale za svoje služby chce 
zvláštní odměnu. Za každý 

život, který zachrání, jeden vezme, aby ukojil hlad, který jen tak 
tak drží na uzdě… 296 stran 
EC040072  349,- 279,-

Jak daleko jsou lidé  
ochotni zajít, aby získali  

geniální vynález?  

TO
P
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KA

Jay Formanová  
JEDNOSMĚRNÁ JÍZDENKA 
Jacka přejelo auto. Skončil s vyklou-
beným ramenem a několika zlomeni-
nami v nemocnici a je si jist, že útok 
souvisí se záhadnou smrtí mladé 
dívky na berkshirské internátní škole, 
kde kdysi studoval a jeho kamarádka 
Lee zde byla obětí šikany… 288 stran 
EC039860 299,- 149,- 

Brian Freeman  
VNITŘNÍ HLAS 
Před čtyřmi lety byl Rudy Cutter od-
souzen za své činy na doživotí. Aby 
ho dostali za mří že, někdo záměrně 
falšoval důkazy. Po odhalení této ma-
chinace Rudyho, vraha Frostovy sest -
ry, propustí z vězení. Frost to však 
hodlá co nejrychleji napravit… 336 s. 
EC040034 379,- 299,- 

Mel Starr  
NEPOSVĚCENÁ PŮDA 
Thomase nemá nikdo rád. Když  
tedy naleznou jeho mrtvé tělo viset  
na stromě, vypadá vše jasně – sebe-
vražda. Ovšem Hugh a Kate zjistí, že 
vše by mohlo být jinak. Jejich pátrání 
však neháže pod nohy klacky pouze 
vrah, ale i předsudky lidí… 240 stran 
EC040022 279,- 219,- 

David Lagercrantz 

DÍVKA, KTERÁ MUSÍ ZEMŘÍT 
V jednom ze stockholmských parků se najde tělo žebráka s amputovanými prsty na rukou 
i na nohou. Vypadá to na nešťastnou smrt bezdomovce, avšak patoložka Nymanová se 
nemůže zbavit pocitu, že s mrtvým je něco v nepořádku, a proto se spojí s Mikael em 
Blomkvistem. Případ probudí Mikaelovu pozornost, protože žebráka slyšeli několikrát cosi 
breptat o švédském ministru obrany. Byly to jen řeči paranoidního šílence, nebo měl sku-
tečně něco společného s vládou? Mikael chce požádat o pomoc Lisbeth Salanderovou. Ta 
však po pohř bu Holgera odjela ze Švédska a neozývá se. Nikdo netuší, že pobývá v Mosk -
 vě, aby se jednou provždy vypořádala se svou sestrou. Rozhodla se: už nehodlá být love-
nou kořistí. Sama se teď stane šelmou… Přeložila K. Kloučková. Váz., 400 s., 14 x 20,5 cm 

EC350057 399,-  319,-

Robert  
Galbraith 

SMRTÍCÍ  
BÍLÁ 
Detektiv 
Strike a jeho 
společnice 
Robin se pustí 
do složitého 
vyšetřování, které je zavede do zákulisí britského parla-
mentu i do světa temných rodinných tajemství. 
Přeložil Ladislav Šenkyřík. Váz., 720 s., 14,5 x 20,5 cm  

EC358805  499,-  399,- 
V prodeji od 10. září 2019

NOVIN
KA

Závěrečný díl série Milénium! 
KOŘIST SE STÁVÁ ŠELMOU...
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V prodeji od 12. září 2019
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Louise Pennyová  
Případy vrchního  
inspektora Gamache 
KUDY VCHÁZÍ SVĚTLO 
Gamache vezme ze staré 
známosti případ Constance 
Pineaultové, která zemřela 
těsně před pláno vanou  
cestou do vesničky Three 
Pines – a pak se strhne  
něco nevídaného. Ve hře  
jsou tisí ce životů. Gamachovi 
však den ode dne ubývají 
síly… 504 stran 
EC040208 399,- 319,-

Patricia Gibneyová  
ANDĚLÉ SMRTI 
V katedrále je nalezena  
zavražděná žena a o něko- 
lik hodin později je objeven 
oběšený muž. Oba mrtví  
mají na vnitřní straně steh - 
na stejné, amatérsky uděla- 
né tetování. Ti dva měli cosi 
společného. Jenže co? Napí-
navý, znepokojivě tem ný 
a do děsivých podrobností 
propracovaný thriller.  
384 stran 
EC040210 399,- 319,-

Alan Bradley  
Případ Flavie de Luce 
VRAŽDA NENÍ HRA 
Flavie náhodně nahlédne za oponu 
dění v loutkoherecké skupině. Schy - 
luje se k představení inscenace  
pohádky Jakub a fazole. Ale taky  
ke zločinu… Originální, vtipný detek-
tivní příběh. 304 stran 
EC041117 279,- 219,-

Agatha Christie  
VRAŽDY PODLE ABECEDY 
Jedna z nejslavnějších a nejúspěšněj-
ších detektivek vyšla v roce 1936  
a do č kala se řady adaptací včetně 
japon   ské   ho animovaného seriálu.  
Naposledy byla roku 2018 zpracována 
britskou BBC do podoby televizní série 
s J. Malkovichem v hlavní roli. 248 stran 
EC041192 299,- 239,-

NOVIN
KA

Angela Marsonsová  
Případy Kim Stoneové 

ZLÁMANÉ KOSTI 
Zavražděná prostitutka a opuštěné miminko – dva 
nálezy během jedné zimní noci odstartují nové  
zneklidňující vyšetřování inspektorky Kim Stoneové. 
Další, které ji donutí čelit tváří v tvář někomu z je-
jího hrůzného dětství. Když poté v rychlém sledu 
někdo v Black Country zabije jiné tři osoby živící  
se sexem, každou brutálněji než tu předešlou, je 
jasné, že první oběť patrně započala řadu „úlovků“ 
sériového vraha. Ve stejnou dobu se rozběhne  
pátrání po zoufalé ženě, která odložila své dítě 
u policejní stanice. I tento zprvu jasný nešťastný  
případ se dočká děsivého zvratu… a neméně děsi-
vého odhalení. Přeložila Jana Kunová. 
Váz., 344 stran, 14,5 x 22,7 cm 

EC040468 359,-  279,- 

Angela Marsonsová  
Případy Kim Stoneové 
NĚMÝ KŘIK  
Středoanglické Black Country  
se ocitá v šoku – nejprve je 
nalezena brutálně zabitá  
ředitelka místní chlapecké 
školy, následuje objev lid-
ských ostatků u bývalého 
dětského domova. A další 
hrůzné zločiny… Podaří se 
pachatele dopadnout, než 
znovu udeří? 336 stran 
EC037899 349,- 279,- 

TO
P

SOUČASNÁ BRITSKÁ
TOP KRIMI
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2x Dick Francis

obj. č.   EC041368
210,- 

ušetříte

 348,- 
jen

Výhodný komplet

NOVIN
KA

Edwin Hill  

CHATA U JEZERA 
Edwin Hill ve svém temném a skvěle pro-
myšleném psychologickém thrilleru před-
stavuje harvardskou knihovnici Hester 
Thursbyovou, která má velmi neobvyklé -
ho koníčka: hledá ztracené věci a osoby.  
Obvykle si ji klienti najímají, aby našla  
informace nebo biologické rodiče adop -
tivních dětí. Ovšem její nová zakázka je 
úplně jiná a – jak se záhy ukáže – mno-
hem komplikovanější, překvapivější a hlav -
ně nebezpečnější… Přeložil J. Čermák.  
Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040359 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 

 

Lotte Petriová  

ĎÁBLOVO DÍLO 
Soudní antropoložka Jose fine  
je pověřena vedením projek -
tu, kdy je kvůli stavbě nové 
stanice kodaňského metra 
třeba přesunout kosterní po-
zůstatky ze hřbitova na nové 
místo. Projekt vyvolává ne-
voli, jelikož se mnozí domní-
vají, že tím bude znesvěcen 
klid zemřelých. Když je bru-
tálně zavražděna Josefinina 
kolegyně a později naleze na 
mrtvá dívka, znepokojující 
okolnosti obou událostí na-
svědčují tomu, že ve městě 
začal řádit psychopatický 
vrah. Policie se rozhodne  
případy konzultovat i s exor-
cistou, který je přesvědčen,  
že vykopávky otevřely bránu 
samotnému zlu…  
Přeložila Jana Michalíková. 
Váz., 264 s., 14,5 x 22,7 cm 

EC040774 299,-  239,-

Mysteriózní  
thriller s brilantní 
zápletkou 

2x Tess Gerritsenová

obj. č.    
EC041367220,- 

ušetříte

 358,- 
jen

Výhodný komplet

Dick Francis  
CENA KRVE 
Gene Hawkins je pověřen 
vyšetřováním: příteli nad-
řízeného beze stopy zmi-
zel vzácný plemeník. 
Z hledání koně, které zpo-
čátku vypadá spíše jako 
dovolená v USA, se stane 
případ, při němž Gene 
po  zná cenu života. 224 s. 
EC038993 279,- 219,- 

Dick Francis  
NÁVRAT  
DIPLOMATA 
Diplomat Peter se  
po návratu z mise v Ja-
ponsku zaplete do pát -
rání, v jehož středu  
stojí zvěrolékař, kterému 
zemřelo za podivných 
okolností při operaci  
několik koní… 264 s. 
EC038992 279,- 219,- 

Tess Gerritsenová  
ZÁVĚJE 
Lékařka Maura Isle sová ten-
tokrát řeší záhadné zmizení  
obyvatel osady jménem Říše 
věčné blaženosti. 288 stran 
EC040030 279,- 219,-

Tess Gerritsenová  
POSLEDNÍ NA ŘADĚ 
Podaří se Jane Rizzoliové 
z bostonské policie a pato-
ložce Mauře Islesové ochrá-
nit malého sirotka? 304 s. 
EC041112 299,-  239,- 

NOVIN
KA

Otevřely vykopávky  
bránu pekla? 
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Arnošt Tabášek  

KRAJINY MÝCH 
SRNCŮ 
Myslivecké povídky 
V této knize se rovnocennými 
aktéry dějů, kromě zvěře a lidí, 
stává také jedinečné prostředí 
naší krajiny. Autorova sdělení 
plná imaginace spojují náčrty 
prchavých chvil a objevovaných 
přírodních krás s častými  
návraty do vlastní minulosti.  
Váz., 152 s., čb. il., 12,5 x 20 cm 

EC040767 259,-  199,-

Klára Kotábová 

PRIMA MAZLÍČEK 
Co vše musí pejsci prožít, aby  
si našli svůj vysněný domov 
s měkkou pohovkou, stále 
plnou miskou, mořem lásky? 
Stačí podívat se do psích očí 
a zjistíte, že někdy může být  
taková výprava za štěstím po-
řádně složitá. Naštěstí jsou psi 
optimisté a vědí, že pokud se  
situace nevyvíjí dobře, tak to 
stále ještě není konec.  
Váz., 128 s., barevné fotografie 
a ilustrace, 16 x 21 cm 

EC041238 279,-  219,- 

Nahlédněte  
do tajů 
divoké přírody!

Příběhy pejsků, kteří si museli 
své místo na slunci vybojovat… 

Josef Fousek  
OD SRDCE  
Sbírka fejetonů, básní a tex -
tů, které vznikaly mnoho  
let (1965–2016), dává čte-
nářům nahlédnout hluboko  
do autorovy duše. Řadu 
textů z této knihy představil 
Josef Fousek v ČRo Plzeň 
v minibloku Fouskův svět.  
208 stran + 32 stran bar. foto  
EC039158 259,- 199,-  

Aleš Dostál  
TROFEJE A ZTRÁTY 
Ivanini rodiče získají v resti-
tuci oboru plnou zvěře, a ač 
jsou to městští lidé, prodají 
byt a pře stěhují se do domu, 
který dosud využíval státní 
podnik. Když za nimi Ivana 
s dce rou přijedou o prázdni-
nách na výpomoc, obora jim 
změní život… 352 stran 
EC040010 299,- 239,- 
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Radka  
Denemarková  

HODINY 
Z OLOVA 
Rozsáhlý román  
inspirovaný autorči-
nými pobyty v Číně. 
Český podnikatel, 
jeho manželka 
a dospívající dcera, 
ruský diplomat, 
francouzský literát, 
studentka kaligrafie, kuchař a řada dalších hrdinů. A jejich  
rodinná traumata, krize středního věku, vyhoření nebo puber -
ta. Poutníci a cestovatelé, kteří odjeli do Číny, aby si uklidili  
ve svém životě, ale jejich svět se dál rozpadá. Něco nenávrat -
ně ztrácejí a sami nejsou s to to pochopit… 
Váz., 752 stran, 15 x 21,2 cm 

EC310300 469,-  379,-

Jakub Kohák  
KŮLY V PLOTĚ 
V knize najdete fejetony, 
které vycházely v deníku 
Metro v letech 2014 až 
2019. Jejich autorem není 
nikdo menší ani větší než 
Jakub Kohák, polokaskadér, 
skororevolucionář, ironing 
man, olympionik pasivní, 
bratr sokol, bombabomber,   
věčné dítě věřící na Ježíška, 
ale i hrdý tatínek, který to 
má vždycky na Koháku.  
232 stran, barevné ilustrace 
EC040830 299,- 239,-

Zuzana Součková  
DIAGNÓZA ŽENA 
Žena je zvláštní tvor. Nejen 
že zvládne dělat deset čin-
ností najednou, ona má 
i mnoho podob. Snažit se jí 
porozumět je stejně marné, 
jako ovlivnit počasí. Autorka 
ve své další humorné knize 
fejetonů popisuje dny všední 
i sváteční ženskýma očima. 
Kniha je určena nejen že -
nám, ale i mužům, kteří se 
chtějí v ženách lépe vyznat.  
240 stran 
EC040752 259,- 199,- 

René Melichar  
BLB NA ZAHRÁDCE 
Nová kniha humorných pří-
běhů z autorova každoden-
ního života provázeného sérií 
karambolů. Sympatický neši -
ka si neváhá dělat legraci 
sám ze sebe a s vervou se 
tentokrát pouští do zaklá-
dání okrasné zahrádky, zaři-
zování domu a stavby garáže 
pro svůj milovaný motocykl. 
Zažije také dramatickou jízdu 
na dovolenou, ztrátu dokla -
dů a jiné katastrofy. 200 s. 
EC040743 259,- 199,- 
 

Michal Viewegh  

MÝM VRSTEVNÍKŮM  
A JINÉ FEJETONY 
Od dubna loňského roku do dubna toho  
letošního nejpopulárnější současný autor 
publikoval každý týden jeden fejeton v ma-
gazínu Pátek Lidových novin. O tom, jak je 
prospěšné vést korespondenci s mrtvými, 
o zážitcích v České televizi srovnatelnými 
s požitím halucinogenů, krajových odlišnos-
tech, 4D realitě – anebo třeba o tom, jak  
lze skloubit profesionální skateboarding 
s láskou ke knihám. A samozřejmě také 
o Brně a 32 věcech, které si Michal Vie wegh 
předsevzal, že už nikdy nesmí udělat.  
Váz., 168 stran, čb. il., 14 x 17,8 cm 

EC041033 259,-  199,-

Michal Viewegh  
BÁJEČNÁ LÉTA  
POD PSA 
Jeden z nejčtenějších polis-
topadových českých romá -
nů. Satiricky pojatá rodinná 
kronika zachycuje období 
od 50. let přes roky nejtužší 
normalizace až k sametové 
revoluci a její zapisovatel, 
obtloustlý hošík a posléze  
přemoudřelý adolescent 
Kvido, v ní s láskyplným  
cynismem popisuje eskapá -
dy členů své rodiny. 264 s.  
EC040185 329,- 249,- 

NOVIN
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Jeden rok v životě  
spisovatele, jeden rok  
v životě naší společnosti 
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Kateřina Jirková   
NABOSO 
Sbírka krátkých fejetonů 
a mikropovídek na téma  
rodina, děti, muži, svatby, 
hudba a novinařina.  
200 stran 
EC039243 199,- 159,- 

Alena Mornštajnová 
TICHÉ ROKY 
Intimní rodinné drama,  
kde hlavní roli nehrají  
velké dějiny, ale náhody  
a lidské charaktery…  
296 stran  
EC340566 349,- 279,-

M. Viewegh, M. Urban,  
A. Mornštajnová a další 
MĚSTO MEZI  
ZELENÝMI KOPCI 
Antologie osmi originálních 
povídek známých českých 
autorů. 120 stran 
EC039458 199,- 159,-

František Nepil 
LIPOVÁ ALEJ 
Soubor fejetonů, které za-
zněly v rozhlasových pořa-
dech, doplnil autorův přítel 
malíř J. Kalousek krásnými 
ilustracemi. 208 s., bar. il.  
EC036773 249,- 199,- 

Marie Poledňáková 
TEN, KDO TĚ MILOVAL 
Krimi nální román populární 
autorky Marie Po led ňáko vé  
je plný nejen napětí a sym-
patických postav, ale i hu-
moru a ironie. 224 stran 
EC040513 259,- 199,-    

Věra Nykodýmová  
AŽ NA (KOSTNÍ) 
DŘEŇ 
Působivý, takřka dokumen-
tárním způsobem odvyprá-
věný příběh ženy bojující se 
zákeřnou nemocí. 248 stran 
EC040130 259,- 199,- 

Petra Soukupová, Emil Hakl, Miloš Urban, Irena Hejdová, Hana Lasicová, Marek Epstein, 
Daniela Fischerová, Markéta Hejkalová, Tomáš Baldýnský 

ŽÍT JAKO SINGLE 
Prý je to příznak doby a taky se tomu říká syndrom Sexu ve městě. Ženy a muži, kteří se 
nikterak neženou do společného života, o svatbě a potomcích ani nemluvě. A vlastně  
ani ten vztah, natožpak dlouhodobější, není dost možná to, co hledají. Vědí alespoň pro-
tagonisté povídek jedněch z nejpopulárnějších českých autorů, co by vlastně od života 
chtěli? A dá se tomu říkat svoboda?  
Váz., 120 stran, čb. ilustrace, 14 x 17,8 cm 

EC041006 199,-  159,-
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S. Saudková, M. Čermák  
ŠPÍNA ZA NEHTY 
Příběh úspěšného architekta 
Karla a fotožurnalistky Kláry, 
kteří mají už leda cos za se -
bou, ale to největší peklo  
je teprve před nimi. Milost - 
ný a kriminální žánr propůj -
ču je knize nebývalé napětí 
a pikantnost. 216 stran 
EC040831 279,- 219,- 

Klára Janečková 
PÁD DO TMY 
Tereza Brašová uteče  
ve svých osmnácti letech 
z domova, aby se zbavila 
svého otčíma, který ji léta  
sexuálně zneužíval. Podaří  
se dívce nakonec vyrovnat  
s traumatickou minulostí? 
216 stran 
EC039859 259,- 199,- 

Pavel Brycz  
NEJVĚTŠÍ MUŽ  
NA SVĚTĚ 
Max je pro svého synovce tím 
největším mužem na světě – 
bývalý legionář, který se ni -
kdy před nikým nesklonil. 
Max má však svá temná ta-
jemství, která mo hou hrdý 
chlapecký svět zničit. 200 s. 

EC039222 199,- 159,- 

Kateřina Ash  
ČERNÝ VELBLOUD 
Sára, která po matčině smrti 
vyrůstá u tety, se dozvídá,  
že její otec je významný syr-
ský hodnostář. Když v Sýrii 
vy puk  ne válka, vydává se 
přes Turecko za ním. Netuší, 
že ji čeká nejtěžší zkouška  
jejího života… 160 stran 
EC038982   199,- 159,- 

Jiří Šulc  
DVA PROTI ŘÍŠI 
Historický román, založený na 
detailním zkoumání prame -
nů, zaujme strhujícím dějem 
i pro pracovanou psycho logií 
postav. Poskytuje také realis-
tický obraz o strukturách ně-
mecké moci a vyšetřovacích 
postupech gestapa. 480 stran 
EC039582 329,- 279,- 

Tragický příběh tesaře, smolaře  
a psance, odehrávající se v době,  
kdy na vesnici práce nebyla  
a zbýval jen hlad, vojna, zoufalství, 
zrada a zločin…  

Anna Strnadová  

MAXL ŽHÁŘ 
Silný příběh o zpřetrhaných vazbách jedné 
mladé rodiny, o velkých zklamáních a trpěli-
vém čekání doplňují obrazy z každodenního 
života obyčejných lidí žijících před necelými 
dvěma sty lety v Posázaví. Svou syrovostí  
a naturalistickou drsností se román vymyká 
požadavkům mainstreamové, hladce ply-
noucí četby; formou, jazykem i obsahem 
upomene na klasický venkovský realismus 
z dob Terézy Novákové. Popisované jevy, 
archetypy a protagonistou vyznávané 
hodnoty však budou blízké i dneš-
nímu milovníkovi (nejen) historické 
prózy.  
Váz., 336 s., 12,5 x 20 cm 

EC041201  

                      329,-  259,- 
  

NOVIN
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VÍTĚZKA  
LITERÁRNÍ  

CENY  
TÝDENÍKU  
REFLEX!
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Patrik Girgle  
VERTIGO 
Dušan dospívá v době, 
kdy kolem něj letí roky 
možností, privatizací, ale  
i roky bankrotů a osob-
ních tragédií. V tomhle 
porevolučním šílení pro-
žívá první lásku… 144 s.  
EC038350   179,- 149,- 

Anna Vovsová 
LADIČ 
Minulost nejde zkopírovat 
a přesadit do současnosti. 
Stejně jako ji nelze vytěs-
nit, škrtnout, utéct před  
ní na druhý konec světa 
nebo kamsi hluboko  
do svého nitra… 208 s. 
EC039161 199,- 159,-

Miloš Cajthaml  
NA ODSTŘEL 
Když se Marek seznámí  
s o pár let starším Tomem 
z bohatých kruhů, netuší, 
že se záhy ocitne ve světě 
nočních klubů, alkoholu, 
drog a holek, které ho 
ochotně zasvětí… 168 s. 
EC040158 199,- 159,-

Ema Labudová 

TAPETÁŘ 
Mladá debutantka stvořila sugestivní a věrohodnou novelu z prostředí  
severobritského rybářského městečka Whitby v yorkshirském kraji  
padesátých let. Vypravěčem je dvacetiletý příslušník jisté (tehdy zcela 
automaticky zavrhované) menšiny, jemuž v rychlém sledu po sobě zemřou 
oba rodiče – příjezd na jejich pohřeb s místní komunitou, zbytkem jeho  
rodiny a hlavně s ním samým pořádně zamává. Řemeslně brilantně  
zvládnutá novela má potenciál zabodovat na poli mladé české prózy:  
postupné odhalování tajemství a pohnutých událostí z vypravěčovy minu-
losti si nezadá s postupy klasické britské detektivkářské školy, zvláštnost 
ústřední postavy je zdrojem průběžných překvapení a silné  
a uvěřitelné emoce související s odlišnými charaktery a jejich složitými 
vztahy jsou dávkovány s entomologickou přesností. 
Váz., 184 stran, 12,5 x 20 cm 

EC041200 259,-  199,- 

Do soutěže lze přihlásit dílo v českém jazyce splňující formu novely nebo románu, které 
nebylo dosud publikováno a není vázané smluvně v jiném nakladatelství. RUKOPISY  
DO 25. ROČNÍKU LITERÁRNÍ CENY KK JE MOŽNÉ ZASÍLAT DO 31. PROSINCE 2019  
na adresu: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 30, 150 00 Praha 5, nebo pro-

střednictvím formuláře na webových stránkách www.lckk.cz. Všechny zaslané rukopisy po-
suzuje anonymně odborná porota. Totožnost autorů je odhalena až po stanovení vítěze. 
Oceněná práce má být skutečně hodnotným dílem, na něž se neklade požadavek komerční 
úspěšnosti. 

Ze všech doručených rukopisů vybere odborná porota jeden či více rukopisů. Vybrané rukopisy budou vydány a nejlepší rukopis bude oceněn Literární cenou Knižního klubu.

Euromedia Group vyhlašuje 25. ročník Literární ceny Knižního klubu!

Knižní klub již od roku 1995 pravidelně vyhlašuje soutěž o Literární cenu. Vítězi garantuje vydání díla a odměňuje jej 
prémií 100 000 Kč. Kniha vychází vždy v září téhož roku, kdy je cena udělena. Do soutěže může každý přihlásit dosud 
nepublikované prozaické dílo (novelu nebo román) napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství. Práce 
jsou hodnoceny odbornou porotou.

Zajímavosti z historie Literární ceny Knižního klubu včetně fotografií najdete na www.lckk.cz.

LITERÁRNÍ CENA KNIŽNÍHO KLUBU

VÍTĚZKA  
24. ROČNÍKU 
LCKK

SUGESTIVNÍ  
NOVELA  

Z PROSTŘEDÍ  
SEVEROBRITSKÉHO 

RYBÁŘSKÉHO  
MĚSTEČKA
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2x Julian Barnes

obj. č.   EC041369

220,- 
ušetříte

 358,- 
jen

Výhodný komplet
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Michael Katakis 

ERNEST  
HEMINGWAY 
Svědectví jednoho života 
Pro mnoho lidí představuje  
Ernest Hemingway spíše  
mozaiku mýtů než člověka:  
vojáka, sportovce, lovce, 
expat riota a samozřejmě spi-
sovatele. Ale pod těmito legen-
dami stále uniká jeho skutečný 
život. Jak vypadal jako roze-
smátý kluk či mladý voják?  
Co psal ve svých nejdůvěrněj-

ších dopisech? Jak ho změnily jízdenky, které držel v ruce ces-
tou z Francie do Španělska nebo napříč americkým Středozápadem, a co si na cestách zapisoval, 
aby z toho později vznikla povídka nebo román? Obsáhlá publikace zodpoví tyto otázky i mnohé 
další. Celý svazek, s předmluvou Hemingwayova syna Patricka a doslovem jeho vnuka Seána, při-
pravil správce Hemingwayovy pozůstalosti, který též napsal úvod. Tato bohatě vyprave ná kniha, 
osvětlující autorův život ze všech možných stran, vypráví příběh jeho nesmírně úspěšné spisovatel-
ské dráhy prostřednictvím předmětů, jichž se dotýkal, okamžiků, které prožil, myšlenek, jež se mu 
každý den honily hlavou. Váz., 240 stran, barevná publikace, 19,1 x 22,9 cm 

EC040482 499,-  399,-

Julian Barnes 
NEŽ POTKALA MĚ 
224 stran 
EC039638 279,- 219,-

Autorův rukopis je nezamě-
nitelný. Ironický tón, perzi-
fláž klasických románových 
postupů. Tematické kon-
stanty: prudérní předměstí, 
prudérní morálka, všeobec -
ná přetvářka. A ze všeho 
nejprolhanější je vlastní 

paměť. Jediné, na čem záleží, je ten jeden osudový mi-
lostný příběh. Ale když jedna osoba prožívá, druhá se 
střetává a třetí ohlíží, může to být jen jediný příběh? 

Ondřej Beniš, zákaznický servis

Johannes Mario Simmel  
NIKDO NENÍ OSTROV 
Autor se v románu zabývá 
ožehavou a i v dnešní době 
stále aktuální společenskou 
otázkou – složitostí péče  
o mentálně postižené dítě.    
648 stran 
EC040473 449,- 349,-

Boris Pasternak  
DOKTOR ŽIVAGO 
Slavný román nositele No-
belovy ceny za literaturu  
zachycuje mezníky života 
Jurije Živaga, spojené  
s významnými událostmi 
v Rusku. 648 stran 
EC040442 499,- 399,- 

Erich Maria Remarque  
VÍTĚZNÝ OBLOUK 
Kniha zachycuje mnoho 
z vlastního osudu Remar-
qua i jeho generace, lidí,  
jejichž mládí poznamenala 
1. světová válka a později 
nastupující nacismus. 432 s. 
EC040791 399,- 319,-

NOVIN
KA

Julian Barnes 

JEDINÝ PŘÍBĚH 
Příběh lásky studenta a stárnoucí ženy se všemi 
důsledky, které přináší životům obou prota gonistů. 
Stejně jako většina autorových románů je rozdělen 
do tří chronologicky následných částí, v nichž do-
chází k postupnému odhalování a prohlubování 
pohledu na osudový vztah. Milostný román  
na pozadí „drobného obrazu“ britské společnosti 
60. let, včetně jejích zakořeněných klišé a prudér-
nosti. Přeložil P. Fantys. Váz., 272 s., 12,5 x 20 cm 

EC040001 299,-  239,-

Abyste o životě mohli psát, nejdřív ho musíte žít.
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Michel Houellebecq  

SEROTONIN 
Nový román kontroverzního francouzského  
spisovatele je životním bilancováním šesta -
čtyřicátníka, který vzpomíná na své bývalé 
lásky. Nepřekvapí, že tu jsou naturalistické  
popisy sexuálních aktů, ale zároveň i lyrické, 
melancholické úvahy nad vztahy obecně, nad 
pojmy láska nebo přitažlivost. Ve druhé půlce 
románu vypravěč zjišťuje, že nemůže žít  
bez Camille, jedné z milenek, a výčitky i sebe -
lítost ho pohání k něčemu, co vypadá jako  
stalking. Záhy se propadá do deprese a rozho-
duje se mezi vírou a antidepresivy… Houelle -
becq má osobitý styl, pracující zejména s ne - 
  ná padnými, ale promyšlenými asociacemi.  
Románem Serotonin opět dokazuje, že každé 
jeho nové dílo je literární událostí a že se mu 
stále daří udržovat své čtenáře v očekávání 
a napětí. Přeložil Alan Beguivin.  
Váz., 280 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040666 329,-  259,-

Michel Houellebecq  
MAPA A ÚZEMÍ 
288 stran 
EC040665 299,- 239,-

Marek Šindelka  
MAPA ANNY 
136 stran 
EC041141 229,- 179,-

Han Kang  
VEGETARIÁNKA 
208 stran 
EC038374 249,- 199,-

Tereza Boučková  
ŠÍLENĚ SMUTNÉ POVÍDKY 
128 stran 
EC040971 199,- 159,-

Hana Andronikova  
ZVUK SLUNEČNÍCH HODIN 
304 stran 
EC041046 299,- 239,-

Osobně považuji Michela 
Houellebecqa za největšího lite-
ráta současnosti. Způsob, jakým 
pojmenovává svět, jakým rýpe 
do společenských boláků, jeho 
asociace ve větách – všechno  
je to mistrovská práce, která  
je jako pohlazení po duši.  
Šmirglpapírem. 

Lucie Zelinková,  
knižní marketérka

Bůh  
je průměrný  
scenárista

Očekávaný  
evropský  
bestseller

2x Michel Houellebecq

obj. č.   EC041370
230,- 
ušetříte

 398,- 
jen

Výhodný komplet
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Veronika Homolová Tóthová 

MÁMA MILOVALA 
GABČÍKA 
Příběh Jozefa Gabčíka, Anny Mali-
nové a její dcery Alenky se týká 
nás všech. I díky jejich odhodlání 
a odvaze mohlo Československo 
opět povstat z prachu a zkázy 
druhé světové války. O Jozefovi 
Gabčíkovi se píše i v učebnicích 
pro speciální jednotky. O jeho 
družce Anně Ma linové se nepíše 
nikde. Zapomnělo se na ni neprá-
vem, protože se nezachoval výsle-
chový protokol gestapa. Alena 
léta netušila, kdo byli její skuteční 
rodiče, kteří za svou účast v od-
boji zaplatili cenu nej vyšší…  
Váz., 488 s., černobílé fotografie, 
12,5 x 20 cm 

EC040951 399,-  319,- 

Lynne Olsonová, Stanley Cloud 

OTÁZKA CTI 
Kniha líčí úchvatný a přitom málo známý 
příběh desítek polských stíhacích letců, 
kteří významnou měrou přispěli k záchra -
ně Anglie během bitvy o Británii. Polští 
letci se zařadili mezi nejstatečnější a nej-
úspěšnější stíhací piloty druhé světové 
války. Po jejím skončení pak byli zrazeni 
svými dosavadními spojenci – Spojenými 
státy a Velkou Británií. Autoři čerpali  
z neoficiálního perutního deníku, zahrnují-
cího osobní zážitky letců z bitev, a rovněž 
z korespondence, rozhovorů, pamětí,  
příběhů a fotografií. Podařilo se jim podat 
živoucí portrét těchto mužů i zápasů, 
které sváděli.  
Váz., 528 stran, čb. foto, 14,5 x 22,7 cm 
EC040177                   499,-  399,- 

Neznámé osudy 
známých hrdinů 

Pavel Kosatík  
EMIL BĚŽEC 
Ucelený životopis legendárního běžce.  
376 stran, černobílé fotografie 
EC039724 399,- 319,- 

James R. Hansen 
PRVNÍ ČLOVĚK 
Život Neila Armstronga 
464 stran + 32 stran čb. foto 
EC040148 399,- 319,- 

Reinhold Messner  
ŽÍT A PŘEŽÍT 
Vzpomínková kniha proslu-
lého horolezce, světoběž - 
níka a pokořitele osmi tisí  - 
covek a mnoha dalších  
horských vrcholů podává 
kompletní obraz bohatého, 
naplněného a sou čas ně 
spleti tého života výjimeč né 
osobnosti nejen horolezec-
kého sportu. 304 stran 
EC040950 399,- 299,- 

Michael Kerrigan  
ENIGMA 
Jak pomohlo prolomení 
kódu vyhrát druhou  
světovou válku 
Tato kniha nabízí nový  
pohled na nejvýz nam nější 
bitvy druhé světové války.  
Obsahuje také více než  
sto osmdesát fotografií,  
map a dobových reálií. 
224 stran, barevná publikace 

EC040390 399,- 319,- 
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Miroslav Ivanov  
ATENTÁT 
na Reinharda 
Heydricha 
Formou monologů 
přímých účastníků  
událostí roku 

1942 zachycuje autor tehdejší atmosféru a při -
b ližuje přípravy, průběh a důsledky atentátu  
na zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha. 296 stran, černobílé fotografie 
EC040747 359,-  279,- 

L. Crippa,  
M. Onnis  
FOTOGRAF 
Z OSVĚTIMI 
Historická biogra-
fie na pomezí  
biografického ro-

mánu vypráví osudy Wilhelma Brasse, který byl 
v létě 1940 internován v Osvětimi, kde fotogra-
foval vězně, ale i popravy a lékařské pokusy  
na lidech. 264 stran + 16 stran čb. fotografií 
EC037672  279,- 229,- 

Rana Ahmad  
ŽENÁM SNÍT  
ZAKÁZÁNO 
Jen s laptopem a letenkou 
opustila Rana domov  
v Rijádu v Saúd s ké Arábii  
a vydala se na strastiplnou 
cestu do vysněné Evropy…  
304 stran 

EC039937 299,- 239,-  
  

Corinne Hofmannová  
DÍVKA SE ŽIRAFÍM 
KRKEM 
Corinne otevřeně vypráví  
o svém dospívání za těžkých 
životních podmínek, ale také  
o všem dob rém, co se právě 
díky tomu naučila.  
288 str. + 16 str. bar. foto 

EC038036 279,- 219,- 
 

Proč v moderní době 
stále umírají ženy rukou 
svých nejbližších? 

Příběh 
chlapce,  
který zažil to, 
co by žádné 
dítě zažít  
nemělo…  

Lene Woldová 

ZLOČINY BEZE CTI 
Autorka v Jordánsku zkoumala právní 
dokumenty i archivy novin a našla  
139 žen, které byly zastřeleny, uškrceny 
elektrickým kabelem, upáleny, popra-
veny sekerou, ukamenovány, přejety 
nebo donuceny vypít jed – z důvodů, 
jako je znásilnění, nepřístojné chování, 
nevěra, či za to, že měly make-up nebo 
prostě přišly pozdě domů. Jak pachatelé 
ospravedlnili vraždu ze cti?  
Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040643 279,-  219,- 

NOVIN
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Steve Ross, Glenn Frank,  
Brian Wallace 

STŘEPY ŽIVOTA 
Steve Ross se narodil v Lodži 
jako Szmulek Rozental. Když 
mu bylo osm let, zůstal zcela 
sám ve světě, z něhož se vytra-
tila lidskost a v němž utrpení 
představovalo novou normu. 
Chlapec prošel několika kon-
centračními tábory, v Osvětimi 
jen šťastnou shodou náhod 
unikl smrti a osvobození se 
dočkal 29. dubna 1945 v Da-
chau. Tehdy si stanovil životní 
cíl, který mu jediný dával smysl 
– splatit dluh vůči mrtvým…  
Váz., 208 s. + 8 s. čb. foto, 
12,5 x 20 cm 

EC040242 259,-  199,- 
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James Bowen 

KOCOUR BOB  
a jeho životní moudrost 
Příběh pouličního muzikanta Jamese 
a jeho rezavého kocoura Boba okouz -
lil před lety celý svět a autorovi se  
po vydání první knihy zcela změnil 
život. Pomohlo mu to dostat se z uli ce 
a začít nanovo. Tato kniha zazname-
nává další příběhy z období na ulici, 
ale též z autogramiád a z turné  
s předchozími knihami či z natáčení 
filmu. Zachycuje rovněž některé speci-
fické Bobovy vlastnosti a přístup k ži-
votu – jeho vyrovnanost, vnitřní klid, 
empatii a nadhled. Autor je uvádí 
i jako obecné příklady životní filozo - 
fie a moudrosti, které mu pomohly  
v životě. Váz., 152 s., 12,5 x 20 cm 
EC040714 249,-  199,- 
  

Suzy Fincham-Grayová  

MÍ PACIENTI 
A DALŠÍ ZVÍŘATA 
Autorka je veterinářka a spi-
sovatelka. Vyrostla v Anglii 
a přestěhovala se do Spoje-
ných států, kde začala svou 
kariéru veterinární lékařky 
specializující se na léčení ma-
lých zvířat. V autobiografické 
knize vypráví veselé i smutné 
příběhy ze života svých zvíře-
cích pacientů a zaznamenává 
postupný vývoj od nejisté  
studentky, která je nervózní 
z každého složitějšího úkolu, 

až po sebevědomou lékařku, která je od-
daná své práci a snaží se pro své pacienty udělat první 

poslední. Přeložila Ivana Nuhlíčková. Váz., 376 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040137 299,-  239,-  

Jak se žije kocourovi, 
který okouzlil celý svět? 

2x Alena Damijo

obj. č.    
EC041371170,- 

ušetříte

 278,- 
jen

Výhodný komplet

Alena Damijo  
MÉ ANGLICKÉ  
SEZONY 
Přestože jsou Mé ang -
lické sezony trochu 
osobnější než Anglické 
listí, je i v této knize 
spousta informací  
o životě za kanálem  
La Man che. A dočkáte 
se i kvízu a originálního 
receptu! 200 stran 
EC039876 249,- 199,- 

Alena Damijo  
ANGLICKÉ LISTÍ 
Autorka ve svých feje -
tonech popisuje svůj 
každodenní život v ci -
zím prostředí. Vše je 
pro špikováno vtipným  
komentováním brit - 
ské ho způsobu života 
a zvyků; od pití čaje  
po úctu, které se těší 
bájný Wimbledon. 168 s. 
EC038933 199,-159,- 

Cheryl Strayedová  
DIVOČINA 
Cheryl se ve dvaceti šesti  
letech ocitá na pomyslné  
životní křižovatce. Ve snaze 
vypořádat se s nastřádanou 
frustrací a vyřešit vlastní 
život se rozhodne zdolat 
americkou pacifickou hře -
benovku Pacific Crest Trail… 
400 stran 

EC040139 349,- 279,- 

James Bowen  
KOCOUR BOB 
James najde na chodbě zra-
něného kocoura. Pojmenuje 
ho Bob, vyléčí ho a stanou 
se z nich nerozluční přátelé. 
James žije z ruky do úst 
a domácí mazlíček je to  
poslední, co potřebuje. Jak 
se ale brzy přesvědčí, Bob 
není jen tak nějaký obyčejný 
kocour… 248 stran 
EC039545 279,- 239,-

NOVIN
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Petr Macek  

1989 OČIMA 30 SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ 
Tato kniha není učebnicí historie. Nehodnotí, jen zaznamenává. 30 let 
po sametové revoluci vzpomíná na osudné události 30 osobností ze 
světa kultury. Těch, kteří už byli na vrcholu slávy, i těch, kteří se teprve 
prosazovat začínali. Nikdo z nich nebyl politikem, nebyli zasvěceni do 
zákulisního vyjednávání střídajících se garnitur. Kniha nabízí mozaiku 
příběhů, emocí a doj mů. T. Töpfer, J. Hrušínský, M. Suchánek, H. Zago-
rová a další. Takové jsou jejich vzpo mín ky…  
Váz., 224 stran, barevná publikace, 14,5 x 20,6 cm 

EC040780 359,-  279,- 

Skutečně víte, co se událo  
v listopadu roku 1989?

Karel Hvížďala  

VÝSLECH REVOLUCIONÁŘŮ Z ROKU 1989 
K výročí 30 let od sametové revoluce opětovně vychází úspěšná kniha  
Karla Hvížďaly Výslech revolucionářů. Připomeňte si události listopadu 1989 
očima přímých aktérů. Publikace může být velmi poučná i pro mladou gene-
raci. Váz., 336 stran, černobílé fotografie, 13,5 x 21 cm 

EC040768 359,-  279,- 

Alojz Lorenc, Karol Lovaš  

GENERÁL, KTERÝ 
BYL U TOHO 
Kniha rozhovorů Karola Lo-
vaše s Alojzem Lorencem, 
posledním šéfem StB, je 
unikátním svědectvím člo-
věka, který jako reprezen-
tant komunistické moci stál 
v listopadu 1989 v Česko-
slovensku u jejího konce.  
Úvod ke knize napsal his -
torik Michal Macháček.  
Bonusem je Post scriptum 
s Fedorem Gálem. 
Váz., 208 stran, čb. foto,  
14,5 x 22,7 cm 

EC040794 299,-  239,- 
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Petr Macek  
1968 OČIMA 50  
SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ 
50 osobností v exkluzivních rozhovorech a otev -
řených zpovědích vzpomíná na události roku 
1968 a jeho následky. 312 s., barevná publikace 
EC039656 399,- 299,-

2x Petr Macek

obj. č.    
EC041372300,- 

ušetříte

 458,- 
jen

Výhodný komplet
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Václav Vokolek  

LÉTO 
Cesty za horizont 
Netradičně pojatá, inspirativní kniha  
je rozdělena na dvě části. V první  
autor popisuje tradice, svátky, rituály  
a duchovní tradice. V druhé představuje 
několik zajímavých míst naší vlasti – 
hrad Zvíkov, který souvisí s keltským  
a středověkým světem a jeho tajem-

stvími, horu Velíz, patrně kdysi zasvěcenou slovanskému bohu stád, Velesovi, sopky  
nazvané Bába a Děd, ale také například zámecké parky, vytvořené pro pohodlí a snění. 
Váz., 192 stran, barevné ilustrace, 17 x 21,6 cm 
EC040778 379,-  299,-

Wilhelm J. Wagner  
Rakousko-Uhersko 
MONARCHIE A LIDÉ 
SLOVEM I OBRAZEM 
Výpravná publikace volně nava-
zuje na titul Habsburská monar-
chie: Dějiny Rakouska-Uherska 
slovem i obrazem. Přibližuje 
život v habsburské monarchii  
od napoleonských válek po vy-
puknutí první světové války. 
Autor pomocí dosud neznámých 
fotografií ze soukromých archi -
vů, historických map či dobových 
karikatur představuje mnoho-
tvárnost každodenního života 
v Rakousku-Uhersku. Jeho po-
zornost se nezaměřuje jen na 
příběhy velké politiky a panov-
nického dvora, stejnou mě rou  
se věnuje i vídeňské měšťanské 
společnosti, Vídni samotné, eko-
nomickému rozvoji říše, specifi-

kům národnostních menšin i životu chudiny  
a dělníků. Váz., 160 stran, barevná publikace, 28,7 x 37 cm 

EC040411 499,-  399,- 

Inspirativní kniha  
odhaluje dávné tradice, 
historii i osobnosti  
svázané s naší krajinou 

Vladimír Mertlík  
LVÍ SILOU, VZLETEM SOKOLÍM 
První republika – mýtus a realita 
272 stran + 16 stran černobílé  
fotopřílohy 

EC039605 299,-  239,-

Hanne Egghardtová 
MUŽI MARIE TEREZIE 
V devíti bohatě ilustrovaných portré-
tech představuje autorka muže, kteří 
měli pro Marii Terezii velký význam. 
184 stran, čb. fotografie a ilustrace  
EC038149 249,- 199,- 

Fabio Scaletti  
LEONARDO 500 
Prostřednictvím této výprav -
né publikace se seznámíte  
s mnoha díly slavného Leo-
narda da Vinci. Poznáte jeho 
techniku práce, technologic -
ké metody, studie anatomie  
i řadu návrhů.  
304 stran, barevná publikace 
EC040702 1999,- 1599,- 

B. Vurm, Z. Foffová  
VÁCLAV IV.  
A ZIKMUND 
Kniha s bohatým obrazovým 
materiálem nabízí hlubší 
vhled do života a osudů 
synů Karla IV. Představuje 
tyto význam né osobnosti 
českých dějin živým, neotře-
lým způsobem. 224 s., bar.  p. 

EC039099 399,- 319,- 
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B. Kovaříková  
PŘÍBĚHY 
DOMŮ 
SLAVNÝCH  
O pražských 
domech už vy -
šla řada knih. 
Většina se za-

bývala jen architektonickou po do bou. Autor -
ka této knížky se však soustředí na osudy 
osobností, které v domech žily. 296 s., čb. foto 
EC041028 399,- 319,- 

Joel Levy  
HAWKING 
Příběh britského teoretického 
fyzika je velmi inspirativní. 
Nepoddal se těžkému one-
mocnění, ale místo toho  
pracoval na základních zá -
konech fungování vesmíru. 
Kniha se nezaobírá jen jeho 
cestou k takřka dvěma stům 
odborných děl, ale sleduje 
také jeho soukromý život.  
160 stran, barevná publikace  
EC040511 399,- 319,-

M. Remešová, R. Schuster 
KAREL GOTT  
ZŮSTAL SVŮJ 
Knížka pojednává o cestě  
K. Gotta na český pěvec ký 
trůn. Umožňuje nahlédnout 
do zákulisí i do soukromí 
umělce, který je právem  
nazýván legendou. Kniha 
zkušených autorů je strhují-
cím příběhem Gottova života 
i cenným dokumentem ma-
pujícím jeho kariéru. 504 s.  

EC324665 349,- 279,-

Jon Boorstin  

TAJEMSTVÍ FILMOVÉ ŘEČI 
Autor proniká pod kůži hollywoodským  
filmovým tvůrcům a vysvětluje, díky čemu 
jsou filmy tak magické, tak strhující –  
a tak oblíbené. Vypráví historky a využí- 
vá různé příklady, zavádí vás za scénu  
a ukazuje vám, jak vidí filmy lidé, kteří  

je tvoří, popisuje, jak vás filmoví tvůrci přimějí, abyste cítili to, co chtějí. Takže až se příště 
usadíte před filmové plátno, můžete se dívat očima zasvěcence. Knihu přeložil Jan Svěrák. 
Váz., 248 stran, černobílé fotografie, 17 x 23,5 cm 

EC041013 359,-  279,- 

Patrik Ulrich  

JIŘÍ HUBAČ 
Šlechtic příběhů 
Celovečerní filmy Babí léto, Fany nebo Učitel 
tance. Oblíbené seriály Sanitka a Dobrá voda.  
Televizní filmy Ikarův pád, Tažní ptáci či Nezralé 
maliny. Všechna tato díla mají jednoho společ-
ného jmenovatele. Je jím scenárista Jiří Hubač. 
Autor divadelních her, filmových scénářů a celé 
řady televizních adaptací. Jeho díla patří do zla-
tého fondu české televizní tvorby i divadla. Tato 
kniha nepředstavuje Jiřího Hubače pouze jako 
scenáristu a dramatika, ale vykresluje ho přede-
vším jako člověka, jenž se nikdy nenechal zlomit politickým režimem, lidmi ani nepřízní osudu. Prostřed-
nictvím rozhovorů s jeho kolegy a blízkými poznáváme Jiřího Hubače jako mimořádně pracovitého 
a pilného tvůrce, jako vzorného manžela a tatínka, ale také jako celoživotního obhájce lásky a pravdy.  
Váz., 200 stran + 40 stran barevné fotopřílohy, 14,5 x 20,6 cm 

EC040416 299,-  239,-

Kniha poskytuje 
dobrodružná a často 
nečekaná odhalení 
skrytých pravidel 
a mechanismů,  

na jejichž základě film dokáže fungovat. 
Ocení ji tvůrci i diváci, kteří film sami  
nedělají, ale mají ho „jenom“ rádi. Těm 
zprostředkuje jedinečný pohled do kuchy -
ně filmové magie a tvůrčího rozhodování. 

Jan Svěrák     

Většina mých her je dílem mé fantazie, ale 
vždycky je tam impuls. Impuls, za kterým je kon-
krétní zážitek. Někdy je to třeba určitý příběh,  
situace, kterou jsem zažil. Někdy je to pouze 
třeba určité gesto, melodie, sen. Někdy i dokon -
ce slovo…  

Jiří Hubač

NOVIN
KA

Zuzana  
Růžičková, 
Wendy  
Holdenová  
STO  
ZÁZRAKŮ 
Životní osudy 
světoznámé 

klavíristky, cembalistky a pedagožky Zuza - 
ny Růžičkové (1927–2017) v podání britské 
autorky a novinářky. 416 s. + 16 s. bar. foto 
EC039783 399,- 319,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Speciální akce pro členy Knižního klubu PREMIUM. Více na str. 2.48
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KA

Jan Bauer 

VÁLKY BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ 
Kniha nás provází složitým a neklidným obdobím 
husitských válek. Snaží se přitom o seriózní a ne-
stranný výklad doby, která bývala někdy vynášena 
jako nejslavnější období českých dějin a jindy  
naopak zatracována jako roky rozvratu a chaosu. 
Knihu provází portréty nejvýznamnějších osob-
ností té doby, jako byli např. Jan Želivský, Jan Žižka 
z Trocnova, Prokop Holý či Oldřich z Rožm berka,  
a dále chronologický přehled a stručný popis  
významných bitev.  
Váz., 272 s. + 16 s. bar. a čb. il., 12 x 20 cm 
EC040634 299,-  239,-

Milan Slezák  

ACHILLOVA PATA  
A JINÉ PATÁLIE 
Kniha fejetonů s vtipem, nadhledem a s mnoha 
zasvěcenými podrobnostmi vysvětluje celou řadu 
rčení, citátů, přirovnání i výrazů, s nimiž se mů-
žeme setkat v literatuře, v médiích i v běžném 
hovoru. Možná se ráno chystáte do kanceláře 
bez nadšení, protože vás tam čeká sisyfofská 
práce. Dopoledne zjistíte, že jste si hřáli na prsou 
hada v podobě zištného kolegy a odhalíte Achil-
lovu patu svého šéfa. Nenávidíte žabomyší spory, 
proto se lakonicky omluvíte a raději jdete hledat 
nového mecenáše. A protože nechcete dvakrát 
vstoupit do stejné řeky, poradíte se s Vaňkem. 
Doufáte, že vám neprokáže medvědí službu.  

Zachováte stoický klid a představíte si, že jednou  
budete bohatý jako Krésus. Že nevíte, o čem je řeč? Zalistujte 
a pochopíte! Váz., 384 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm 

EC040945 379,-  299,-

Publikace vychází  
u příležitosti 600. výročí 
vypuknutí husitské  
revoluce

2x Thomas Jeier

obj. č.    
EC041373270,- 

ušetříte

 528,- 
jen

Výhodný komplet

Alois Jirásek  
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ 
Předmluva a komentáře  
Eduard Burget 
Krásná dárková publikace.  
304 stran, barevná publikace 
EC038493 399,- 319,- 

VĚDA  
Příběh vědeckého pokroku  
od vynálezu kola až po řešení 
klimatických změn. Fotografie 
a ilustrace srozumitelně přibližují 
i složitá témata. 512 stran  
EC038577 499,- 179,-

Thomas Jeier 
INDIÁNI  
Encyklopedie sleduje dě-
jiny původních obyvatel 
Ameriky. 304 s., čb. foto 
EC040973 399,- 319,-

Thomas Jeier  
DIVOKÝ ZÁPAD 
Průkopnická doba 
Ameriky   
304 stran, čb. foto 
EC036980 399,- 339,-

NOVIN
KA

Nezbytná  
příručka do každé  
knihovny

AKČNÍ C
EN

A
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KNIHY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NAJDETE NA WWW.EBUX.CZ!
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PODZIM 4/2019

Roald Dahl  

KARLÍK A VELKÝ SKLENĚNÝ VÝTAH 
Pozor! Pokračování Karlíka a továrny na čokoládu je tady! Karlík se stal váženým maji-
telem továrny na čokoládu. Když spolu se svou rodinou a panem Wonkou vystřelí skle-
něným výtahem na oblohu, nedopatřením se ocitnou na oběžné dráze Země. Najdou  
tu nejen nově postavený Vesmírný hotel USA, ale i ty nejnebezpečnější stvůry z celého 
vesmíru. Kniha je určena čtenářům od 7 let. Ilustroval Quentin Blake.   
Váz., 208 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm 

EC039679 259,-  

199 Kč

PREVÍTOVI 
Ilustroval Quentin Blake.  
Váz., 104 stran, čb. il., 
12,5 x 20 cm 
EC038530 149,-

FANTASTICKÝ  
PAN LIŠÁK 
Váz., 112 stran, čb. il., 
12,5 x 20 cm 
EC037998 149,-

ČARODĚJNICE 
Váz., 248 stran, čb. il., 
12,5 x 20 cm 
EC039006 249,-

MATYLDA 
Váz., 248 stran, čb. il., 
12,5 x 20 cm 
EC038818 249,-

Je libo pokračování  
KARLÍKA A TOVÁRNY  
NA ČOKOLÁDU, miláčkové?   
TADY MÁTE…   
DOBROU CHUŤ PŘEJE  
VÁŠ PAN WONKA! 

199 Kč 199 Kč

129 Kč129 Kč

49
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Zábavné magnety 

NAŠI HASIČI 
Trá-dá! Hasiči jedou! Díky hasicím vozům jsou 
vždy dokonale připravení na hašení požáru.  
Vyprav se s nimi na dobrodružné výjezdy 
a pomoz jim zvládnout každý úkol! Pomocí  
16 barevných obrázkových magnetů si děti 
mohou vytvářet své vlastní příběhy. Magnety 
lze opakovaně používat a situace se tak dají 
donekonečna libovolně obměňovat. Kratičké 
texty u obrázků slouží jako nápověda, kam 
mohou být magnety umístěny. Vkládání mag-
netů do obrázků podporuje dětskou představi-
vost, koncentraci a rozvíjí manuální zručnost. 
Váz., 12 s., bar. p., 20 x 25 cm + 16 magnetů  

EC040715 299,-

Zábavné magnety 
ZVÍŘÁTKA V ZOO 
Celobarevná kniha s mag-
nety vaše děti zaručeně  
zabaví nejen na cestách.  
Váz., 10 stran barevná  
publikace, 20 x 25 cm +  
16 magnetů 
EC039737 229,-

Sylvie Bézuel  
Encyklopedie Larousse 
DINOSAUŘI 
Kniha děti zábavnou formou  
seznamuje se světem dinosaurů.  
Váz., 96 s., bar. p., 19,5 x 23,3 cm 
EC039815 379,-

ENCYKLOPEDIE  
LAROUSSE PRO NEJMENŠÍ 
Všeobecná encyklopedie, která 
umožní malým dětem objevovat 
svět, který je obklopuje.  
Váz., 128 s., bar. p., 19,8 x 23,3 cm 
EC040788 379,-

Moje knihovnička 
SLOVA 
Dárková krabička obsahuje šest pev-
ných leporel s barevnými obrázky 
běžných předmětů a činností.  
Barevná leporela, 6x 10 s., 9 x 9 cm  
EC036783 149,-  

Emilia Dziubaková  
NEOBYČEJNÁ PŘÁTELSTVÍ 
V PŘÍRODĚ 
Krásné velkoformátové leporelo  
potěší nejmenší děti i předškoláky.  
Barevné leporelo, 28 s., 23,1 x 31 cm 
EC040687 299,-

POHODLNÝ NÁKUP 24 HODIN DENNĚ! VÍCE NA STR. 83.50
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179 Kč

239 Kč

129 Kč

299 Kč 299 Kč

NOV
INK

A

50 a 51 KLUBKO.qxp_Sestava 1  20.08.19  11:50  Stránka 2



Antoine de Saint-Exupéry, 
Florentine Spechtová  
MALÝ PRINC 
Knížka s puzzle 
Klasický příběh, převyprá-
věný pro nejmenší děti. 
Texty doplňují čtyři velké 
skládač ky s krásnými  
obrázky. Barevné leporelo, 
10 stran, 20 x 20 cm 
EC040165 279,-

Artur Nowicki, Marcin Brykczyński  
Objevuj s úsměvem 
LETADLA 
Letadla osobní i nákladní, kluzáky, stíhačky,  
aerotaxi, helikoptéry, motorová rogala. Letouny 
moderní i historické, sportovní i záchranné, drony, 
vzducholodě, balony a další, občas udivující léta-
jící stroje. Nebeské dálnice jsou dnes již přeplně -
né, stejně jako ty pozemské… Leporelo k pro hlí - 
žení a čtení cvičí postřeh a vypravěčské schop-
nosti. Malé děti navštíví letiště, hangár i muzeum  
aviatiky, podívají se na cvičení vojenského letec-
tva, zažijí letecký den i soutěž leteckých modelů, 
zaletí si dokonce i do hor a k moři. S letadly se  
nebudou nudit. Šťastný let!  
Barevné leporelo, 30 stran, 20 x 28 cm 

EC040769 259,-

Podívej! Co je to?  

ŽIVOT NA STATKU 
V tomto obrázkovém slovníčku 
čeká na nejmenší děti spousta 
úžasných objevů. Na stránkách 
s názornými barevnými fotogra-
fiemi seřazenými podle témat  
si procvičí vnímavost, slovní  
zásobu a můžou rozvíjet svoji 
představivost. Leporelo je  
určeno dětem od 12 měsíců. 
Barevné leporelo, 36 stran,  
12 x 15 cm 

EC040972        99,-

PLATNOST KATALOGU OD 1. ZÁŘÍ DO 31. ŘÍJNA 2019. 51
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3x Artur Nowicki

obj. č.    
EC041374320,- 

ušetříte

 457,- 
jen

Výhodný komplet

Artur Nowicki,  
Marcin Brykczyński  
Objevuj s úsměvem 
AUTA 
Vzdělání, humor, rýmo-
vané hádanky i interak-
tivní úkoly! Bar. leporelo, 
30 stran, 20 x 28 cm 
EC039684 259,-

Artur Nowicki,  
Marcin Brykczyński 
Objevuj s úsměvem 
VLÁČKY 
Krásné leporelo pro nej-
mladší fanoušky vláčků!  
Barevné leporelo, 30 str.,  
20 x 28 cm 
EC039685 259,-

199 Kč

79 Kč

199 Kč

199 Kč

219 Kč

NOV
INK

A

NOV
INK

A

OBRÁZKOVÝ  
SLOVNÍČEK  
PRO NEJMENŠÍ

449 Kč
TUČŇÁCI 
Vítejte na jižním pólu! Naši tučňáci jsou připraveni si s vámi hrát…  
Zábavná společenská hra je určena pro děti od 4 let. 
Obsah balení: pravidla, 2 dřevěné barevné kostky, 12 dřevěných  
tučňáků, 12 dřevěných barevných vajíček, 4 podélné podložky.  
EC283171 649,-

50 a 51 KLUBKO.qxp_Sestava 1  20.08.19  11:51  Stránka 3



Jiří Kahoun  
O MAŠINKÁCH 
Pohádky ilustroval Jiří Fixl.  
Váz., 64 s., bar. il., 17 x 24 cm 
EC039763 199,-

Jiří Kahoun  
BRÁŠKA JE TAKY JEŽEK 
Ilustroval Karel Franta.  
Váz., 64 s., bar. il., 18,5 x 24 cm 
EC039343 179,-

Zdeněk Miler, Jiří Žáček 
KRTEK KAMARÁD 
Třináct vtipně ilustrovaných pří-
běhů doplňují půvabné verše. 
Váz., 32 s., bar. il., 17 x 24 cm 
EC041061 149,-

Zdeněk Miler, I. Hercíková 
O ZVĚDAVÉM ŠTĚŇÁTKU 
Roztomilé štěňátko se vydává 
na dobrodružnou cestu…  
Váz., 72 s., b. il., 21,2 x 20,8 cm 
EC039557 199,-

Susanne Riha  
HURÁ DO LESA 
Nádherná kniha o přírodě.  
Váz., 48 s., bar. p., 23,8 x 30 cm 
EC039665 199,-

Erika Scheueringová  
NEJHEZČÍ PŘÍBĚHY 
O ZVÍŘÁTKÁCH 
Váz., 128 s., bar. il., 21 x 26 cm 
EC039213 249,-

159 Kč

149 Kč

139 Kč

119 Kč

159 Kč

159 Kč

199 Kč

2x Jiří Kahoun

obj. č.    
EC041375160,- 

ušetříte

218,- 
jen

Výhodný komplet

SHÁNÍTE PĚKNÝ KALENDÁŘ? KRÁSNÉ KALENDÁŘE NA ROK 2020 NAJDETE NA STR. 68.52
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Hans de Beer  

LEDNÍ MEDVÍDKU, KAM PLUJEŠ? 
Malý lední medvídek Lars žije s rodiči na dalekém severu, v zemi věčného 
sněhu a ledu. Nemá ani tušení, že existují i nějaké jiné země, 
které vypadají úplně jinak než jeho domov. To se má ale již 
brzy změnit. Náhoda tomu chce a malý Lars se ocitá sám 
uprostřed moře na veliké kře, a potom dokonce jen  
na sudu. Pluje přímo na jih, vstříc neznámé zemi,  
podivuhodným zvířatům, novým kamarádům  
a velkému dobrodružství.  
Váz., 32 stran, barevné ilustrace, 21,5 x 25,8 cm 

EC040917 199,- 
 

NOV
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A

OBJEVUJTE KRÁSY NAŠÍ PLANETY ZEMĚ  
S BÁJEČNÝM MEDVÍDKEM LARSEM!
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Jiří Havel 

MALOVANÉ ČTENÍ 
Co všechno maluje slunce 
V knize děti najdou říkanky a krátká humorná vyprá-
vění, v nichž jsou vybraná slova nahrazena veselými 
obrázky. Knížka výborně poslouží k rozvíjení slovní  
zásoby a poskytne začínajícím čtenářům spoustu  
zábavy při vymýšlení, které slovo do textu namísto  
obrázku doplnit. Ilustrovala Lenka Vybíralová.  
Váz., 72 stran, barevné ilustrace, 19,5 x 25,5 cm 

EC040536 199,- 
 

Hraj si a vybarvuj 
MALÝ PRINC 
Knížka plná aktivit pro malé děti 
(spojovačky, bludiště, hledání roz -
dílů, kvízy, zábavné otázky aj.), 
inspirova ná textem i ilustracemi  
Antoina de Saint-Exupéryho.  
Brož., 96 stran, čb. il., 24,5 x 24,5 cm 
EC039799 199,- 

Josef Brukner, Josef Lada  
ČARODĚJ MORDYDY 
Kniha přináší soubor méně zná-
mých lidových pohádek, které  
převyprávěl J. Brukner. Pohádko -
vé texty provází ilust race J. Lady.  
Váz., 96 stran, bar. i čb. ilustrace, 
16,4 x 19,5 cm 
EC039765 199,- 

Josef Brukner, Alena Ladová  
JAK SE KOCOUREK 
VYDAL DO SVĚTA 
Dobrodružství kocourka Mikeše, 
citlivě převyprávěná renomova-
ným autorem, udělají radost  
i úplně nejmenším čtenářům.  
Váz., 72 s., bar. il., 18,5 x 24 cm 
EC040460 199,-
 

Emilie Gilletová  
Řekni mi: KONĚ! 
V knížce naleznete informace 
o cho vu koní, jezdectví a historii 
vztahu mezi koněm a člověkem, 
o stavbě těla koně a jeho chování.  
Kroužková vazba, 112 str. + 3 str. 
samolepek, bar. publ., 14 x 20,4 cm 
EC039229 359,-

Ivana Fexová  

DOBRODRUŽSTVÍ 
FANY A BERYHO 
V malé vesničce mezi sta-
robylými městy Telč a Da-
čice žijí na farmě dva psi 
– Fany a Bery. Jsou to 
pěkní nezbedové, rádi  
utíkají z domu a vyvádějí 
nejrůznější lumpárny, jimiž 
rozčilují svého souseda,  
krkavce Emana. Pozoruje 
je z výšky a všechny jejich 
příhody si pařátkem  
zaznamenává do svého 
deníku. V naší knížce pak o nich  
vypráví všem dětem, které mají rády pejsky a přírodu.  
Na konci každé kapitoly děti najdou jednoduché otázky, vztahující se k textu, zajímavosti  
o zvířátkách, která pejsci potkali, a také malou a snadnou křížovku. Ilustrovala Lucie Vávrová.  
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm 

EC040799 259,-

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 9. ŘÍJNA 2019! 53
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ČTENÍ NEJEN  
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Matt Stanton  

TŘÍDNÍ ŠAŠEK 
Na scénu! 
Max je třídní vtipálek. Poté, co bojoval proti třídnímu 
učiteli Armstrongovi a zúčastnil se volby předsedy 
třídy, je nyní pevně rozhodnut zkusit štěstí jako komik 
v místní soutěži talentů. Jak to tak ale bývá, vše se  
neplánovaně komplikuje. Nejenže si z něj naprosto 
nemístně střílí klaun, ale také mu unesou dědu, 
málem ho sežere policejní pes a na jevišti mu to  
fakt nesedne…  
Brož., 272 stran, čb. ilustrace, 12,8 x 19,8 cm 

EC040397 259,-

Alena Peisertová  
KOZA LÍZA  
A JEJÍ KAMARÁDI 
Knížka tištěná velkými tiskacími 
písmeny. S její pomocí si malí 
čtenáři hravě pro cvičí nové  
dovednosti. Příběhy provází 
krásné ilustrace Lucie Dvořákové.  
Váz., 88 s., bar. il., 16,5 x 23,3 cm 
EC038537 199,-

Ondřej Sekora  
KNÍŽKA FERDY  
MRAVENCE 
Souborné vydání tří slavných 
knih Ondřeje Sekory o pracovi-
tém mravenčím šikulovi s čer -
venou puntíkovanou kravatou. 
Váz., 224 stran, barevné ilustrace,  
16 x 23,3 cm 
EC037583 349,-

Josef Štefan Kubín  
KNIHA POHÁDEK 
Pohádky z Čech, Slovenska, Francie, 
Ruska, Německa a dalších koutů Evropy 
převyprávěl známý český pohádkář 
Josef Štefan Kubín. Jeho osobitému  
vypravěčskému stylu skvěle vyhovují  
veselé ilustrace Josefa Lady.   
Váz., 184 s., barevné il., 16,4 x 19,5 cm 
EC040459 299,- 

Michal Černík, Josef Lada  
ČESKÝ ROK JOSEFA LADY 
Známé texty Josefa Lady, v nichž vzpo-
míná na své dětství v Hrusicích (Jak jsem 
zvonil poledne, Jak jsme pekli brambory, 
Pohádka o narození Jezulátka), jak jej 
zažíval po celý rok, doplňují citlivé verše 
oblíbeného básníka Michala Černíka.   
Váz., 80 stran, barevné il., 21 x 27,5 cm 
EC041059 299,-

Matt Stanton  
TŘÍDNÍ ŠAŠEK 
Volte mě! 
Stane se vtipný Max 
předsedou třídy?  
Brož., 240 stran, čb. il., 
12,8 x 19,8 cm 
EC040396 259,-

199 Kč

JSME TU PRO VÁS – ZÁKAZNICKÝ SERVIS. VÍCE NA STR. 83.54
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159 Kč

279 Kč 239 Kč 239 Kč

199 Kč

MAX NENÍ NEJCHYTŘEJŠÍ, NEJRYCHLEJŠÍ  
ANI NEJHEZČÍ. JE ALE NEUVĚŘITELNĚ VTIPNÝ!
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HELENA ZMATLÍKOVÁ 
DĚTEM  
Popularita známé české ilust -
rátorky dětských knížek Heleny 
Zmatlíkové si vyžádala další  
vydání výboru z jejího díla,  
věnovaného malým čtenářům. 
Jsou v něm verše pro nejmenší, 
klasické pohádky K. J. Erbena  
či B. Němcové i moderní pohád -
ky. Texty provází spousta vese-
lých obrázků.  
Váz., 120 s., b. il., 19,5 x 25,5 cm 
EC040947 279,-

Eduard Petiška              
MARTÍNKOVA ČÍTANKA 
a dvě klubíčka pohádek  
Malý Martínek s tatínkem sází 
jabloňku, peče dort, nechá si 
statečně spravit děravý zou-
bek… Il. Helena Zmatlíková. 
Váz., 288 s., bar. il., 20 x 25,5 cm 
EC040227 349,- 

Eduard Petiška 
ALENČINA ČÍTANKA  
Půvabné ilustrace H. Zmatlí-
kové doprovázejí Alenčiny  
veselé příběhy. Čtivá vy prá vění 
jsou doplněna roztomilými  
říkadly a básničkami.  
Váz., 144 s., bar. il., 20 x 25,5 cm  
EC038627 259,- 

Julie Sykesová  
Akademie jednorožců 
ŠARLOTA A JISKRA 
Šarlota a Jiskra se vydávají  
na dobrodružnou výpravu  
za kouzelným dia mantem.  
Váz., 112 stran, čb. ilustrace, 
12,5 x 20 cm 
EC040039 159,-

Lukáš Fišer 
PTÁKOVINY PIRÁTSKÉHO  
PAPOUŠKA 
Že papoušci nemůžou zažít 
žádné pořádné dobrodružství? 
Tak to jste tedy na omylu, ne-li 
na větvi! Váz., 152 stran, bar. il., 
15,3 x 20,5 cm 
EC039595   259,- 

Martin Rosocha  

POHÁDKY O VZDUCHOLODÍCH 
Knížka představuje třicet pohádkových příběhů o vzducholodích z celého světa,  
od té úplně první, kterou si vysnil hrabě von Zeppelin, když sletěl z višně, až 
po tu poslední, která létá s pohádkami na dobrou noc. Přečtete si vyprávění 
o vzducholodích, z nichž jedna vyletěla od zkoušek, druhá naletěla podvodníkům, 
osmá byla nafučená, sedmnácté se nechtělo válčit a třeba tu dvacátou osmou 
unesl pro změnu čas… Kniha volně navazuje na Pohádky o vláčcích a mašinkách. 
Ilustrovala Patricie Cislerová. Váz., 112 stran, barevné i čb. ilustrace, 19 x 22 cm 

EC040914 279,-

 

219 Kč

KLUBOVÉ PRODEJNY JSOU BLÍZKO VAŠEHO DOMOVA. VÍCE NA STR. 82. 55
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NOV
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A

279 Kč

219 Kč

119 Kč
199 Kč

219 Kč

PŘÍBĚHY Z CELÉHO SVĚTA 
OD AUTORA BESTSELLERU 
POHÁDKY O VLÁČCÍCH  
A MAŠINKÁCH 
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Geert-Jan Roebers  

TVOŘIVÁ 
KNÍŽKA 
O PTÁCÍCH 
Čím víc toho 
budeš o ptácích 
vědět, tím zábav-
nější pro tebe 
bude jejich pozo-

rování. Víš třeba, kolik včel pochytá 
vlha pestrá za hodinu? Proč mají ptačí samečkové zpravidla 

barevnější peří než samičky? Nebo jak to dělají sýkorky, aby měly v budce čisto, i když 
v ní hnízdí s mláďaty? S touhle tvořivou knihou plnou hádanek, nápaditých úkolů  
a vybarvování se o ptácích dozvíš spoustu zajímavých věcí, a navíc se naučíš, jak  
některé z nich přilákat do zahrady. Váz., 64 stran, barevná publikace, 22 x 28,5 cm 

EC040866 299,- 

Mike Barfield 
TUHLE KNIHU ZNIČ  
VE JMÉNU VĚDY! 
Verze Einstein 
Brož., 56 s., čb. il., 21 x 29,5 cm 
EC039364 159,-

Mike Barfield  
TUHLE KNIHU ZNIČ  
VE JMÉNU VĚDY! 
Verze Galileo 
Brož., 56 s., čb. il., 21 x 29,5 cm 
EC039405 159,-

Katie Viggersová  

JAK SE ŽIJE MEDVĚDŮM  
V RŮZNÝCH ČÁSTECH SVĚTA 
Není medvěd jako medvěd. Na naší planetě žije osm druhů  
medvědů s pěknou řádkou poddruhů. Který medvěd je největší 
a který nejmenší? Který holduje rybám a který by se utloukl  

po medu? A který medvěd má na tlapách něco jako proti-
skluzové podrážky? To vše a mnohem víc se  

dozvíte v této knížce s pů-
vabnými ilustracemi.  

Váz., 32 s., bar. p., 
22,5 x 30 cm 

EC040846 259,- 
 

199 Kč

129 Kč 129 Kč
2x Geert-Jan Roebers

obj. č.    
EC041376200,- 

ušetříte

 398,- 
jen

Výhodný komplet

DOPRAVA ZÁSILKY PŘI NÁKUPU NAD 1 500 KČ ZDARMA. VÍCE NA STR. 83.56
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A
NOV

INK
A

239 Kč

Nicole van Borkulo, Geert-Jan Roebers  
TVOŘIVÁ KNÍŽKA O PŘÍRODĚ 
Nápaditě ilustrovaná kniha, pojatá spíše jako kreativ -
ní pracovní sešit, nabízí hravou formou mnoho zají-
mavých informací. Nechejte děti dívat se na přírodu 
jinýma očima! Váz., 64 stran, bar. publ., 22 x 28,5 cm 
EC038730 299,-

239 Kč
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Jenny Jacobyová  

POSTAV SI VLASTNÍ  
DINOSAUŘÍ MUZEUM 
Přišla ti bedna plná úchvatných zkamenělin a nálezů  
do muzea. Rozbal ji a vyndej vše, co budeš potřebovat 

pro dokončení exponátů. Každá pravěká skládací kostra je doplněna jednoduchými instrukcemi. Tak najdi tu správnou místnost 
na plánku muzea a pusť se do toho! Na závěr ještě umísti doplňkové exponáty a muzeum může otevírat. Kromě zkamenělin 
a nálezů do muzea kniha obsahuje souhrn historie dinosaurů, popis jejich základních druhů a rozdělení. Ilustrovali Mike Love  
a Beatrice Blueová. Váz., 22 stran, barevná publikace + 16 stran barevné přílohy, 27,5 x 25,4 cm 

EC040855 399,-

PROČ? 
Kniha plná úžasných obrázků nabízí dětem brilantní odpovědi 
na jejich zapeklité otázky. Váz., 160 stran, bar. p., 21,6 x 27,6 cm 
EC038341 299,-  

PROČ?  
Zvířata  
 V encyk lopedii najdete odpovědi na více než 200 záludných 
otázek. Váz., 144 stran, barevná publ., 21,6 x 27,6 cm 
EC039118 299,-

NAUČ SE KRESLIT 
Naučit se kreslit může být jedno-
dušší a zábavnější, než si myslíme 
– zvlášť pokud děti postupují po -
dle jednoduchých návodů, které 
nabízí tato knížka. Kluci a holky 
všech věkových kategorií objeví,  
že vše kolem nás lze nakreslit  
pomocí základních geometrických 
tvarů. Knížka navíc obsa huje  
vysvětlení základních pojmů,  
například barevného spektra.  
Brož., 96 s., bar. p., 22,6 x 26,8 cm   
EC040674 119,-

Stuart Atkinson  

KOČIČÍ PRŮVODCE 
NOČNÍ OBLOHOU 
Kniha s půvabnými ilustracemi je pro 
děti ideálním úvodem do světa ama-
térského hvězdářství. Kočičí průvodce 
Felix je naučí rozeznávat souhvězdí, 
ukáže jim vzdálené galaxie, vysvětlí, 
jak vzniká polární záře, a naučí je ro-
zeznávat fáze Měsíce. Čtenář získá 
zábavnou a přístupnou formou 
spoustu informací o vesmíru a udělá 
první krok k zasvěcenému pozoro-
vání noční oblohy. Ilustroval B. Kearney.  
Váz., 64 stran, barevná publikace, 22,5 x 29 cm 

EC040819 299,-
Proč? + Proč? Zvířata

obj. č.    
EC041377200,- 

ušetříte

 398,- 
jen

Výhodný komplet

ZNÁTE VIP PROGRAM PRO ČLENY KNIŽNÍHO KLUBU PREMIUM? VÍCE NA STR. 82. 57
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259 Kč

259 Kč

149 Kč

239 Kč

NOV
INK

A

299 Kč
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Christopher Paolini 

POUTNÍK,  
ČARODĚJNICE 
A ČERV 
Dlouho očekávaná novinka 
od legendárního Ch. Paoli-
niho! Už je to rok, co Eragon 
opustil Alagaësii, aby vyhle-
dal vhodný domov k založení 
nové generace Dračích jezd -
ců. Teď se potýká s nekoneč-
nou záplavou úkolů: výstav - 
bou pevnosti, dohadováním 
s dodavateli, hlídáním dra-
čích vajec. Z každodenní  
rutiny ho však náhle vytrhne 
nečekaná návštěva… Váz., 288 stran, 13,5 x 20,3 cm 
EC358825              349,- 

Eric Knight  
LASSIE SE VRACÍ 
Nesmrtelný příběh o přátel-
ství malého chlap ce a kolie.  
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm 
EC039647 199,-

Terry Jones 
BAJKY  
Z DIVOKÝCH VAJEC 
Ilustroval Michael Foreman.  
Váz., 120 str., bar. il., 17 x 24 cm 
EC037708 199,-

NOV
INK

A

KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ SOUTĚŽ NA FACEBOOK.COM/KNIZNIKLUB.58
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ČESKÁ RODINNÁ HRA,  
KTERÁ ZÍSKALA OCENĚNÍ 
DĚTSKÁ HRA ROKU 2018! 

KARAK 
Hra pro děti od 7 let má 
jednoduchá pravid la.  
Každý hráč se zhostí role 
jednoho hrdiny, který vyráží 
do labyrintu pod hradem 
Karak, kde bude bo jo vat 
s nestvůrami a získávat 
zbraně a poklady! 

649 Kč

Hra obsahuje: 79 destiček katakomb, 6 figurek hrdinů 
a 5 stojánků, 6 karet hrdinů, 5 desek inventáře, 25 že-
tonů životů, 1 sáček, 43 žetonů nestvůr, 10 žetonů  
zamčených truhel, 2 hrací kostky, žeton prokletí, art-
book a pravidla.  
EC308603 699,-

Mike Barfield  

ATOM V KUPCE SENA 
Věděli jste, že diamanty a uhlí jsou ve své podstatě to samé? Nebo že smrtící 
přísada, která se používá k výrobě nejnebezpečnější zbraně v historii lidstva, se 
nachází i v obyčejné láhvi balené vody? Absolutně všechno ve vesmíru je vytvo-
řeno z 92 částic. Mnohé ze složek atomů můžeme nalézt dokonce i u nás doma. 
Tento zábavný průvodce chemickými prvky je doslova nabitý fakty o částicích 
tvořících vše kolem nás. Tak neváhejte a připojte se k proslulému vědeckému  
detektivovi Šerloku Houbelesovi, který zkoumá prvky ukryté přímo u vás doma. 
Pomozte mu s jeho výbušnými experimenty a prostřednictvím atomových komik -
sů se seznamte s nejslavnějšími vědci, kteří objevili prvky a jejich úžasné účinky. 
Ilustrovala Lauren Humphreyová. Váz., 64 stran, barevná publ., 22,5 x 29 cm 

EC040827 279,-

219 Kč

VÍTEJTE VE SVĚTĚ VÝBUŠNÉ CHEMIE! 
159 Kč

169 Kč

NOV
INK

A

279 Kč

 V prodeji od 10. září 2019

58 a 59 KLUBKO, krizovky.qxp_Sestava 1  20.08.19  12:18  Stránka 2



Krásné fotky knižních novinek najdete na instagram.com/knizniklub. 59
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Lucie Pospíšilová  

KREATIVNÍ 
OSMISMĚRKY 
Originální kreativní 
osmisměrky jsou  
prvním formátem 
tohoto typu u nás. 
Jedná se o zcela 
nový trend v relaxaci 

a zábavě! Kniha obsahuje 20 velkých osmisměrek, které se pro-
mění v obrázek zvířete, jakmile je vyluštíte. Relaxujte chytře bez 
ohledu na věk a objevte všech 20 zvířat ukrytých mezi písmeny! 
Brož., 48 stran, 24 x 32 cm 

EC040803 179,-  139,-

NOVIN
KA

Gareth Moore  

VELKÝ SHERLOCK HOLMES 
Sbírka hádanek inspirovaná největším detektivem všech dob 
Tato kniha je plná doslova ďábelských výzev, které budou vyžadovat váš důvtip. Připojte se k dok-
toru Watsonovi a pokuste se spolu s ním vyřešit více než 130 originálních úkolů. Některé mají po-
dobu klasických hádanek, v jiných se ukrývají slovní hříčky a další jsou založené na matematických 
zákonitostech. Využijte sílu svého logického úsudku a zkuste se přiblížit nedostižnému intelektu 
Sherlocka Holmese. Brož., 256 stran, černobílé ilustrace, 14 x 16 cm 

EC040608 259,-  199,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Richard Wolfrik Galland  
HÁDANKY  
A HLAVOLAMY  
LEONARDA DA VINCI 
Tato kniha čerpá inspiraci  
ze stovek Leonardových  
obrazů, náčrtků, grafů a po-
známek přetavených do více 
než 150 hádanek a hlavolamů. 
256 stran, barevná publikace 
EC040720 379,- 299,- 
 

Michal Sedlák 
KNIHA KŘÍŽOVEK – Naše hrady a zámky 
V knize naleznete 150 křížovek neboli 150 vhledů do tajemné 
historie těch nejpozoruhodnějších hradů a zámků z Čech,  
Moravy a Slezska. Brož., 152 stran, 14,5 x 20,5 cm

KNIHA KŘÍŽOVEK – Čeští králové a knížata 
140 švédských křížovek pro zájemce o českou historii a o život 
českých knížat a králů. Brož., 144 stran, 14,5 x 20,5 cm 
EC041178 

      196,-  cena za obě publikace 156,-

SUDOKU 
Sudoku neboli magický čtverec je logická hra, která už  
přes padesát let přináší zábavu všem milovníkům luštění. 
Tato kapesní edice má nejen praktický formát, který se 
ideálně hodí na cestování, ale také krásný designový 
vzhled, který z luštění dělá i estetický zážitek.  
Brož., 176 stran, 11 x 15 cm 

RÉBUSY 
Hádanky, rébusy, hlavolamy – jednoduše nejrůznější  
luštěnky s obrázky i čísly v různých stupních obtížnosti  
procvičí vaše logické myšlení a zlepší pozornost i schopnost 
vnímat detaily. Brož., 176 stran, 11 x 15 cm 
EC041378 

      188,-  cena za obě publikace 148,-

Vstupte do vzrušujícího 
světa velkého detektiva 
a změřte sílu svého 
ostrovtipu při luštění  
rafinovaných  
hádanek a hlavolamů  
na stránkách této knihy!

TO
P

58 a 59 KLUBKO, krizovky.qxp_Sestava 1  20.08.19  12:28  Stránka 3



V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!60
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NOVIN
KA

Petr David, Vladimír Soukup   

PRAHA  
ZÁHADNÁ A TAJEMNÁ 
Historie Prahy nabízí spoustu příběhů,  
tajemství a záhad, přičemž hranice mezi  
doloženou historií a světem mysterií je 
tenká. Otáz ky spojené s objevováním míst 
opředených záhadami klade i tato knížka. 
Přibližuje lokality známé i tak trochu  
utajené. Některé příběhy mají svá vysvět -
lení, jiné se pohybují za hranicí fikce,  
na některé otázky pak dosud nedokázala 
odpovědět ani moderní věda.  
Váz., 208 stran, bar. publ., 16,2 x 24,4 cm 

EC040880 349,-  279,-

Ivan Klich  

VÝLETY PODÉL BEROUNKY 
Turisticko-obrázková publikace s tipy  
na výlety podél řeky Berounky je určena 
pro rodinné i individuální toulky, pro příz -
nivce delších i kratších turistických výletů, 
pro milovníky historických památek i pří-
rodních pozoruhodností, pro romantiky 
i pro vášnivé fotografy. Součástí každé  
kapitoly je popis zajímavých míst v dané 
oblasti, vysvětlení přístupu k nim, výřez 
z turistické mapy a fotografie toho nej-
pozoruhodnějšího, co se tam nachází,  
přičemž autor nezapomíná ani na tipy  
pro vodáky, trampy a cyklisty.  
Flexivazba, 144 stran, bar. p., 14,5 x 21 cm 

EC040606 259,-  199,-

Co skrývá stověžaté 
město? 

Poznejte krásy  
naší republiky!

2x Ivan Klich

obj. č.    
EC041379210,- 

ušetříte

 298,- 
jen

Výhodný komplet

Arnošt Vašíček 

ČESKÉ TAJEMNO 
Je v Čechách ukrytý nejzáhadnější 
okultní objekt světa? Kde spočívá 
Bič Boží? Jaké poselství zašifrovali 
templáři do unikátních maleb kos-
tela sv. Jana Křtitele v Jindřichově 
Hradci? Kde se na cházela tajná  
laboratoř Rudolfa II? Arnošt Vašíček 
nabízí čtenářům možné odpovědi  
na tyto a další vzrušující otázky.  
V jednotlivých kapitolách se s po-
mocí týmu vy ni kajících vědců z nej-
různějších oborů a s nasazením 
moderní techniky snaží přijít  
na kloub nejpozoruhodnějším  
záhadám naší vlasti.  
Váz., 200 stran, 16,6 x 23,9 cm 

EC363764 329,-  259,- 
       V prodeji od 6. září 2019 

Petr Kovařík  
NAŠE STUDÁNKY 
Pověsti – legendy – 
místopis 
Netra diční kulturně historic ký 
i přírodní průvodce, který 
poslouží nejen jako četba,  
ale také inspirace k výletům. 
280 stran, barevná publikace 
EC040425 399,- 319,- 

Jiří Bílek  
LEXIKON 
TAJEMNÝCH MÍST 
v Čechách,  
na Moravě a ve Slezsku 
U všech míst je uvedeno 
také jejich zeměpisné  
umístění. 
312 stran, barevná publ.  
EC040433 359,- 279,- 

Ivan Klich  
VLTAVSKÉ VYHLÍDKY 
Povídání o vyhlídkách včetně foto -
grafií, souřadnic, popisu přístupu 
(autem, autobusem, na kole či  
pěšky) a výřezu z turistických map.  
136 stran, barevná publikace 
EC038134 249,-199,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 82. 61
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Jan Hocek  
NEJHEZČÍ TÚRY SVĚTA  
Prostřednictvím této knihy vás zveme do nejhez-
čích oblastí celého světa, které lze projít pěšky. 
Spolu s autorem budete prožívat dobrodružství  
v kraji plném medvědů, stoupat k nejvyšší hoře 
světa, putovat pralesy, či zdolávat aktivní vulkány. 
Na více než třech stovkách pro fesionálních foto-
grafií můžete obdivovat pestrost a krásu nejzapad-
lejších koutů naší planety. 224 stran, bar. publ. 
EC039141  399,- 299,-

ATLAS SVĚTA 
Přehledný příruční atlas 
světa nabízí politické  
a fyzické mapy světa  
ve vynikajícím rozlišení, 
státní vlajky a mnoho 
dalšího. Brož., 240 s., b. p. 
EC040266 349,- 279,- 

RAKOUSKO 
Kniha plná nádherných 
fotografií nabízí podrob -
né informace o nejpro -
slulejších pozoru hod- 
  nos tech Rakouska.   
380 stran, bar. publikace 
EC038480 549,- 449,-

BERLÍN 
Ilustrovaný průvodce  
nabízí řadu informací 
o po hnuté historii  
města i tipy na místa, 
kam zajít s celou rodi-
nou. 352 stran, bar. p. 
EC038479 549,- 449,- 

Jan Hocek  

NEJHEZČÍ DOBRODRUŽNÉ VÝPRAVY  
PO ČESKU A SLOVENSKU 
V této knize plné fotografií a zajímavého čtení se spolu s autorem můžete 
vydat do nejkrásnějších a přírodně unikátních oblastí České republiky 
a Slovenska. Výběr jednotlivých kapitol knihy nabízí pestrou mozaiku  
krajinných a přírodních krás, ročních období i stylů cestování a poznávání.  
Vyrazíme na pěší výpravy do hor, na kole projedeme rovinatější a mírně 
zvlněné oblasti, s pádlem v ruce splujeme romantické řeky a na běžkách  
se vydáme na hřebeny hor. Váz., 232 s., barevná publikace, 21 x 29,7 cm  

EC040023 499,-  399,-

Lucie Kutrová  

151 DNÍ PACIFICKOU HŘEBENOVKOU 
Lucie je dredatá holka, která si plní přání. Holka, která je odhodlaná jít  
za svým snem. Rozhodla se projít Pacific Crest Trail, podle spousty lidí  
nejnáročnější dálkovou pěší trasu na světě, vedoucí z Kalifornie přes  
Oregon a Washington až ke kanadským hranicím (4 300 km). Jak se  
poprala se všemi nástrahami, které na ni číhaly v divočině? Ve své knize 
Lucie nepíše jen o tom, jaké to bylo jít bez přípravy divočinou, ale taky 
o tom, jak taková věc člověka změní. A že když se pro něco rozhodnete 
a zatnete zuby, dokážete všechno. A ještě se u toho hodně naučíte, dost  
se nasmějete, najdete pravá přátelství a možná i lásku.  
Váz., 328 stran + 64 stran barevných fotografií, čb. il., 14,5 x 22,7 cm 

EC040838 359,-  279,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

•   Přes 1600 km pěšky, na kole, lodí i na lyžích 
•   Jednodenní výlety s dětmi i výpravy pro dobrodruhy 
•   Profesionální a panoramatické fotografie 
•   Gastrotipy a místní zajímavosti 

TO
P
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Speciální příloha pro vaše děti Klubko. Více na str. 49–58.62
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LETNÍ KUCHAŘKA 
Snídaně v trávě, zahradní slavnosti, grilovačky s přáteli i teplé večery strávené na terase se 
sklenkou vína a dobrým jídlem. Užijte si pohodu s pokrmy plnými chutí, vůní a slunce!  
V této kuchařce naleznete šedesát báječných receptů z časopisu Prima Fresh.  
Brož., 144 stran, barevná publikace, 17 x 23,5 cm 

EC041093 299,-  239,-

PROSTŘENO! 
SLAVÍ 10 LET 
100 rodinných  
receptů připravených 
s láskou k jídlu  
V této kuchařce najdete 
sto báječných receptů  
z oblíbeného pořadu 
Prostřeno!  
Brož., 184 stran, barevná 
publikace 
EC040896 259,- 199,-

M. Abrahámová,  
G. Čechovičová  
MAKOVÁ  
KUCHAŘKA 
V knize najdete recepty 
na slané i sladké ma-
kové pokrmy a mnoho 
zajímavých informací 
o historii pěstování  
různých odrůd máku. 
224 stran, barevná publ. 
EC038708 299,- 239,-

Anna Linhartová  
ŘEŠÍŠ/HŘEŠÍŠ 
Jednoduchá, hravá, 
bohémsky rozevlá -
tá a oboustranně 
ře še ná kuchařka, 
jejíž koncept vás 
prostě bude bavit.  
184 stran, barevná 
publikace 
EC039257  

349,- 279,-

Daniela Turecká  
NAKLÁDAČKA  
NA VĚČNÉ ČASY 
Vyzkoušejte nakládané 
marinované tofu, vyni-
kající her melín se za -
hraničním šmrncem, 
pi kant ní chilli mix,  
nakládané maso a dal - 
ší fantastické dobroty!  
168 stran, barevná  
publikace 
EC039293 299,- 239,- 

Kuchařka plná lahodných  
pokrmů vonících létem
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Nakupujte se slevou až 75 %. Více na str. 78 a 79. 63
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RUM 
Tato kniha vám přináší mnoho  
zajímavostí z his torie tohoto  
destilátu a padesát receptů  
na báječné koktejly.  
208 stran, barevná publikace 
EC038734 299,- 239,- 
 

Sue Quinnová  
LAHODNÁ JÍDLA  
Z JEDNOHO PLECHU 
Jeden plech, jedno jídlo, 
žádná námaha!  
160 stran, barevná publikace 
EC039653 299,- 239,- 

NEJLEPŠÍ RECEPTY  
Z MASTERCHEF ČESKO 2019 
Tato kuchařka obsahuje to nejlepší z ku-
chyně MasterChef Česko 2019. Uvnitř 
najdete nápadité předkrmy, exotické  
i tradiční hlavní chody či lahodné dezer -
ty. Díky této kuchařce můžete i vy vařit 
jako MasterChef! 184 stran, bar. publ.  
EC040619 399,- 319,- 

Anna Walzová  
DOKONALÁ DÝNĚ 
Vyzkoušejte množství slaných i slad-
kých receptů a po znejte možnosti, 
které vaření s dýní nabízí – například 
dýňový chléb, hovězí s dýní či dýňový 
cheesecake. 112 stran, barevná publ. 
EC038948 279,- 219,- 

JÍME ZDRAVĚ S FITRECEPTY 
120 zdravých a chutných receptů 
pro celou rodinu 
Historicky první tištěná kuchařka, kterou 
jsme se rozhodli vydat pro naše fanoušky. 
Najdete v ní 120 originálních receptů, 
které jsme sami vymysleli, uvařili a také 
nafotili. Recepty v kuchařce jsou řazené 
do kategorií podle druhu jídla. Snídaně, 
polévky, pomazánky a tak dále. U kaž-
dého najdete kromě jednoduchého po-
stupu také nutriční hodnoty a tipy, čím 
jídlo ozvláštnit. Většinu surovin seženete 
v běžných supermarketech a obchodech.  
Váz., 256 stran, bar. foto, 17,6 x 24,7 cm 
EC280178 399,- 349,-

Tim Anderson  

JAPONSKÁ KUCHYNĚ 
Přiznejme si to: japonské pokrmy vypa-
dají lákavě a omamují barvami a exotic-
kými vůněmi a chutí. Doma se do nich 
ale pustí jen málokdo; bojíme se, že je  
jejich příprava příliš náročná, ingredience 
nedostupné a nákladné. To je ale chyba. 
Autor této kuchařky, Tim Anderson, nás 
přesvědčí, že skvostný japonský pokrm 
můžete vytvořit ze sedmi surovin, které 
koupíte v každém supermarketu – jestli 
chcete zajít dál, přikupte dalších deset. 
Tim Anderson začíná základními omáč-
kami a marinádami, které „japonizují“ 
jakýkoliv pokrm, pak přejde k nejoblíbe-
nějším pokrmům, jako je gyoza, suši,  
jakitori, ramen a tempura. Recepty jsou 
srozumitelně popsané, takže je snadné 
podle nich vařit.  
Váz., 224 stran, bar. publ., 19 x 24,8 cm 

EC040811 499,-  399,-

NOVIN
KA

Sedm  
ingrediencí  
a tato kniha  
stací k tomu,  
abyste se stali  
mistry japonské  
kuchyne!

ˇ

ˇ

NOVIN
KA
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Sven-David Müller  
CHUTNĚ  
PRO DIABETIKY  
Optimální způsob  
stravování pro nemocné  
s cukrovkou 96 stran 
EC040671 199,- 159,- 

Sven-David Müller,  
Irina Baumbachová  
50 NEJLEPŠÍCH  
ZABIJÁKŮ KALORIÍ 
Chcete zhubnout a uvažujete 
o potravinových doplňcích, kte -
ré by vám pomohly spa lovat  
kalorie? Je zbytečné chodit  
do lékárny – spoustu takových 
spalovačů najdete doma ve spí -
ži či ledničce! Brož., 88 s., bar. p. 
EC040728 199,- 159,- 

DOMÁCÍ PRVNÍ POMOC DĚTEM 
Publikace přináší nejnovější zásady 
posky tování první pomoci v případech 
ohrožení života, stejně jako rady, jak se 
vypořádat s méně závažnými zraněními 
a nemocemi. Názorné fotografie a ilust -
race krok za krokem přibližují každou 
fázi péče. Brož., 128 s., barevná publikace 
EC039539 249,- 199,- 

Yael Adlerová  
KŮŽE ZBLÍZKA 
Dermatoložka Y. Adlerová ve své podnětné 
a zábavné knize vysvětluje všechno, co 
chce me vědět o kůži, a nevyhýbá se ani 
různým tabu, jako jsou vřídky, vrásky či plí-
seň. Dozvíme se také, proč sex člověka 
zkrášluje a co důleži tého lze z lidské kůže 
vyčíst. Brož., 304 stran, černobílé ilustrace 
EC038380 299,- 239,-

Franziska von Au  
DOMÁCÍ RECEPTY  
PROTI NEMOCEM 
Nejlepší přírodní prostředky  
pro vaše zdraví  
Běžné potíže, jako jsou např. po ruchy 
spánku, nachlazení, bolest hlavy či ho reč -
ka, můžete ošetřit domácími prostředky  – 
bez vedlejších účinků a levně! 320 stran 
 EC039432 249,- 219,- 

Sven-David Müller  

CHUTNĚ  
PŘI CHRONICKÉ ZÁCPĚ 
Výživoví poradci a lékaři se shodují  
v tom, že nejúčinnější léčbou  
chronické zácpy je správná výživa.  
S recepty uvedenými v této knize 
můžete problémy, které vás trápí,  
vyřešit rychle a bez velkých nákladů. 
Jméno autora, známého odborníka 
na výživu Svena-Davida Müllera,  
je zárukou velmi chutných pokrmů, 
které se stanou součástí i vašeho 
běžného jídelníčku. 
Flexivazba, 88 stran, 12,5 x 20 cm 

EC040673 199,-  159,-

Jürgen Brater  

ZDRAVÁ JÁTRA 
Co můžeme udělat pro to, aby játra zůstala zdravá až do našeho vysokého věku?  
Odpověď naleznete v této zábav né a zároveň fundované knize. Budete žasnout  
nad naším mnohostranným orgánem, jenž plní více než pět set životně důležitých funkcí.  
Brož., 232 stran, 12,5 x 20 cm 

EC039985 259,-  199,-

NOVIN
KA

NOVIN
KA

MYSLI 
NA SVOJE 
JÁTRA
Co jsou vlastně játra? 
Co všechno dovedou  
a jakými trpí  
nemocemi? 
Jak nás chrání  
před útoky zvenčí? 

Nechte si poradit  
od známého odborníka! 
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Hledáte knihu? Více než 70 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz. 65

Sp
o

rt
, f

it
n

es
s

Miloš Škorpil, Pavel Kosorin  
MODRÁ KNÍŽKA O BĚHÁNÍ 
A O ŽIVOTĚ 
120 stran  

EC038753 199,- 159,- 

Luciano Wernicke  
PROČ SE HRAJE FOTBAL  
JEDENÁCT NA JEDENÁCT 
248 stran, černobílé ilustrace 

EC039797 279,- 219,- 

Florian a Andrea Überallovi  
PROJEZTE SE  
K TRVALÉMU ZDRAVÍ 
248 stran 
EC039742 249,- 199,-

Sara Gottfriedová  
OMLÁDNĚTE ZA SEDM TÝDNŮ 
Převratný program, který funguje! 
360 stran 
EC039586 359,- 279,- 

Amiena Zyllaová 

JÓGA 
Ať se jedná o procvičení páteře, 
uvolnění kyčlí, podpory nebo 
obrácené pozice, s touto knihou 
snadno najdete vlastní cestu  

k nejdůležitějším jógovým pozicím, ásanám, a zároveň se dozvíte, jak blahodárně  
působí v rovině tělesné i duševní. Pomocí 30 krátkých dynamických sestav (flow) máte 
možnost cíleně zlepšit různé oblasti svého zdraví, duševní pohodu a samozřejmě také 
vzhled svého těla. Čtyři delší flow pak můžete pod Amieniným vedením cvičit podle 
přiloženého DVD. Váz., 144 stran, barevná publikace + DVD, 18,5 x 24,2 cm 

EC040202 359,-  279,-
NOVIN

KA

Michal Osoba 

NEMŮŽEŠ? PŘIDEJ! 
Reprezentativní publikace vychází k stodvacátému výročí zalo-
žení Českého olympijského výboru. Projděte si znovu největší 
úspěchy česko slo venského a českého sportu! Knihu doprovázejí 
unikátní fotografie. Váz., 184 s., barevná publ., 21,5 x 27 cm 

EC041068 499,- 399,-

NOVIN
KA

1899–2019 
ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR 
SLAVÍ 120. VÝROČÍ!
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Sholto Radford  

CHŮZE 
Chůze vás obohatí psychicky 
i emočně, zbystří vaše smysly 
a navodí pocit pohody. Toulejte 
se stránkami této knížky a zjis-
těte, jak měnit tempo i perspek-
tivu. Díky chůzi zvýšíte hladinu 
energie, prospějete svému 
zdraví, propojíte se s přírodou 
a zbavíte se stresu. Tak si prostě 
obujte boty a vykročte ze dveří! 
Váz., 144 s., čb. il., 12 x 15,5 cm 

EC040360 259,-  199,- 

KÁMASÚTRA 
Posilování v ložnici 
Tato kniha spojuje vášeň 
s cvičením, abyste mohli 
pracovat na svém těle 
a zpev ňovat ho, zatímco  
budete dosahovat nových 
výšin sexuální rozkoše. 
U každého sexuálního cvi-
čení se dozvíte, které části 
těla právě posilujete. Knihou 
můžete listovat a zkoušet, 
cokoli vás zaujme, použít 
výběr pozic, abyste našli  
sexuální cvičení, které zrov -
na odpovídá vaší náladě, 
a když se budete oba  
cítit na žhavé a erotické  
posilování, řiďte se sérií  
sexuálních tréninků.  
Brož., 384 stran, bar. publ., 
13,7 x 16,5 cm 

EC040843 359,-  279,- 

Snadné, přirozené, 
efektivní! 

Kniha inspirovaná texty Kámasútry, 
Zahrady vůní i Anangy Rangy

Rhonda Byrne  
TAJEMSTVÍ   
Autorka ve své knize popi-
suje, jak dosáhnout spokoje-
ného života v oblasti peněz, 
zdraví, vztahů i osobního 
štěstí. Odhalte vlastní skryté 
schopnosti! 216 s., bar. publ. 
EC040091 329,- 259,- 

Allan a Barbara Peasovi  
ODPOVĚĎ 
Příručka vám ukáže, jak  
od života získat, co chcete. 
Dozvíte se, jak převzít vládu 
nad svým životem a překo -
nat všechny překážky.   
Brož., 288 s., čb. il. a foto 
EC036182   259,- 199,- 

Elizabeth Fenwicková  
VELKÁ KNIHA  
O MATCE A DÍTĚTI 
V knize plné barevných fotografií nalez -
nete praktická řešení běžných problémů.  
264 stran, barevná publikace 
EC041135 499,- 399,- 

Louise L. Hay  
UZDRAV SVÉ TĚLO 
Původ nemocí a metafyzický  
způsob, jak je překonat 
Změníme-li své myšlení, nebudeme už 
další lékařskou pomoc potřebovat! 88 s. 
EC039506 179,- 139,- 

NOVIN
KA
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 83. 67
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Napoleon Hill  
JAK PŘELSTÍT ĎÁBLA 
Tajemství svobody  
a úspěchu 
V této provokativní knize  
naleznete ověřené strategie, 
které vám pomohou žít  
hojný a úspěšný život, jaký  
si zasloužíte. 248 stran 

EC040264 279,- 219,-

Marie Kondo  
ZÁZRAČNÝ ÚKLID  
Pořádek jednou provždy 
Poznejte originální umění, díky němuž se spoleh-
livě zbavíte nepořádku a náležitě si uspo řádáte 
věci. 192 stran   

EC037283 249,- 199,-

Louisa Thomsen Britsová  
HYGGE 
Hygge je pocit sounáležitosti a tepla, moment  
pohody a radosti. Tato malá knížka vám po může 
hygge najít ve vašem životě a užívat si jej každý 
den. 192 stran, barevné fotografie 
EC038594   249,- 199,-

Rebecca Sullivanová  
UMĚNÍ PŘIROZENÉHO 
DOMOVA 
Dosáhněte přirozeného ži -
vot  ního stylu a optimálního 
zdraví! V knize najdete ná-
měty a recepty na přírodní 
produkty pro celý dům.  
192 stran, barevná publikace 
EC039227 349,- 279,- 

Zvolte správnou  
strategii a dosáhněte 
úspěchu!
Napoleon Hill  
5 základních principů z knihy 
MYŠLENÍM K BOHATSTVÍ 
V této knize hlouběji porozumíte myš -
len kám ze slavné knihy Myšlením k bo-
hatství od stejného autora. Čeká na vás 
pět lekcí, ve kterých se dozvíte, jak být 
úspěšní v životě a ve svém zaměstnání. 
Napoleon Hill nabízí jed noduché tech-
niky, na jejichž základě zjistíte, že  
úspěchu dosáhnete svými myšlenkami 
a vlastní propraco vanou strategií.  
Váz., 136 stran, barevné ilustrace  
a černobílé fotografie, 12,5 x 18 cm 

EC040822 279,-  219,-

NOVIN
KA

Kamila Boudová  

FALEŠNÁ  
PAŘÍŽANKA 2 
Jak se z děvčete z malého českého 
města stane ne tak úplně pravá Paří-
žanka, vylíčila Kamila ve své první 
knížce. V této přidává na seznam 
svých životních etap prožitých v Pa-
říži další položku: těhotenství a ma-
teřství. Přivést na svět dítě v džungli 
zalité betonem je pro ni náročné. Ale 
nakonec si i v těchto těžkých pod-
mínkách najde cestu, jak v systému 
žít a přitom se ho neúčastnit. Jak žít 
ve městě a přitom alespoň jednou 
do týdne vyrazit do lesa. Jak kojit  
a přitom vydělávat. Prostě to nako-
nec všechno zvládne s elegancí… 
Váz., 176 stran, bar. il., 14 x 17,8 cm 

EC041096 259,-  199,- 

NOVIN
KA

Kamila Boudová  
FALEŠNÁ PAŘÍŽANKA 
176 stran, barevné ilustrace 
EC039258 249,- 199,- 

2x Kamila Boudová

obj. č.    
EC041380210,- 

ušetříte

 298,- 
jen

Výhodný komplet
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Paulo Coelho  

TAJEMSTVÍ 
Diář 2020 
Diář má tentokrát  
za hlavní téma „tajem-
ství“. Obsahuje opět  
originální, půvabně vy-
jádřené a hluboce prav-
divé myšlenky, které 
pronášejí postavy čet-
ných románů P. Coelha, 
včetně toho nejnověj-
šího, ale také autor sám 
ve svých fejetonech. 
Ideální dárek pro kaž-
dého, kdo si přeje, aby 
ho slova tohoto věhlas-
ného spisovatele pro-

vázela každým dnem nadcházejícího roku. Flexivazba, 264 stran, barevné il., 13 x 20,5 cm 

EC040762 299,-  239,- 
 

Diář s citáty  
z děl jednoho  
z nejoblíbenějších 
autorů naší doby

BYLINKOVÝ KALENDÁŘ BÁBY KOŘENÁŘKY + 
BYLINKOVÉ ZAHRÁDKY 
Ve stolním kalendáři jsou popsány známé i méně známé 
léčivé byliny. V knížce najdete rady, jak bylinky pěstovat, 
a doporučení, jak je správně ošetřovat. 
Týdenní kalendář (60 stran, 15 x 30 cm) + publikace  
(váz., 96 stran, 17 x 24 cm) 
EC356287 249,- 209,-

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ NAŠICH BABIČEK +  
MAGICKÝ ZVĚROKRUH + TŘINÁCTÝ ROK 
S MĚSÍCEM 
Stolní kalendář je sestaven ze zkušeností a praktik našich 
předků s ohledem na právě probíhající období.  
Týdenní kalendář (60 stran, 15 x 30 cm) + 2 publikace  
(váz., 120 stran, 12 x 16,5 cm a brož., 24 stran, 16 x 23 cm) 
EC356286 239,- 199,-

DIÁŘ UNI 
Elegantní diář s vyměnitelnou náplní  
obsahuje týdenní kalendárium. Nechybí 
kapsičky na vizitky, pravítko a propiska. 
Kroužková vazba, 128 stran, rozměry:  
12,5 x 19 cm 
EC400119   Černý 349,- 279,- 
EC400121   Eiffelovka 349,- 279,- 

KALENDÁŘ  
S KORKOVOU NÁSTĚNKOU 
Nástěnný kalendář s korkovou nástěn-
kou, propiskou, připínáčky a dvěma  
poznámkovými bločky.  
Měsíční kalendář, 13 stran, rozměry:  
33 x 49 cm (včetně kartonové desky)  

EC400152 269,- 219,- 

IVA HÜTTNEROVÁ 
Herečka a malířka Iva Hüttnerová 
přichází již po dvacáté se svým 
tradičním nástěnným kalendářem 
s krásnými charakteristickými  
obrázky. Měsíční kalendář,  
13 stran, 24,5 x 34,5 cm 
EC354254 249,- 209,- 

RODINNÝ KALENDÁŘ 
Krásný a praktický nástěnný kalendář  
s propiskou vám pomůže zorganizovat  
rodinný chaos.  
Měsíční kalendář, 13 str., rozměry: 34 x 42 cm 
(včetně kartonové desky s praktickým úchytem 
na propisku)  
EC400217 229,- 199,- 

NOVIN
KA
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM! 
48 stran, barevná publikace 

 
HODNĚ ŠTĚSTÍ! 
48 stran, barevná publikace 
EC041381      188,- cena za obě publikace 148,-

Harriet Griffeyová  
CHCI ŽÍT BEZ STRESU 
Kniha vysvětluje, jak vnést klid do okolní -
ho prostředí a vzta hů, abychom se úspěš -
ně zbavili stresu a lépe se soustředili.  
144 stran, barevné ilustrace  
EC038996 249,- 199,-

Harriet Griffeyová  
CHCI SI ZORGANIZOVAT ŽIVOT 
Tato publikace plná praktických řešení, 
tipů a inspirace vám umožní omezit nepo-
řádek, chaos a stres a přinese mnohem 
více prostoru a volného času. 144 s., bar. il.  

EC038995 249,- 199,- 

Naučte se zvládat obtížné 
situace s humorem!  
Sue Salviová  

NĚKDY I VÁS POSERE PTÁK 
Život umí být krutý a nemilosrdný. A stejně tak 
i ptáci – a navíc si nevybírají! Humorná knížka,  
kterou můžete číst třeba jako manuál, který vás 
naučí lépe zvládat situace, v nichž si říkáte: „Proč 
zrovna já? Copak tohle je nějaká spravedlnost?“ 
Ať už jde o slejvák, který vás zastihne po cestě  
od kadeřníka do divadla, pokuta od revizora 
zrovna v ten jeden jediný den, kdy si zapomenete 
jízdenku doma, nebo ono ptačí hovínko. Protože 
ono to jednou přijde, to si buďte jisti. I vás jednou 
posere pták – buďte na to připraveni. 
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 12,7 x 17,8 cm 

EC040746 199,-  159,-  

NOVIN
KA

Anselm Grün  

MALÝ PRINC  
PRO MALÉ I VELKÉ 
Od svého vydání v roce 1943 okouzlila kniha Malý princ miliony čtenářů. Jak děti, tak dospělé naprosto  
pohltil příběh obyvatele malého vzdáleného asteroidu, který cestuje po různých planetách, kde hledá přátele, 
až nakonec přistává na Zemi. V tomto nově ilustrovaném svazku najdete nejkrásnější a nejdůležitější příběhy  
z Malého prince, doplněné o interpretaci německého katolického kněze, benediktinského mnicha, ekonoma,  
filosofa a teologa Anselma Grüna.   
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 22 x 24 cm 

EC040504 199,-  159,- 

NOVIN
KA

Pestré dárkové knížky s inspirativními texty, citáty  
a krásnými fotografiemi.
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Nabídka na této dvoustraně platí do vyprodání zásob! 70
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SADA DVOU BALZÁMŮ S KAŠTANEM KOŇSKÝM 
Masážní bylinný balzám hřejivý (500 ml) obsahuje 23 léčivých bylin. 
Přináší úlevu při potížích s revmatismem a zánětu žil, artritidě, 
bolestech kloubů, pocitu těžkých nohou a bolavém svalstvu i úlevu 
od namožených svalů a páteře.  
Masážní bylinný balzám extra silný (500 ml) obsahuje 23 léči vých 
bylin se zesíleným účinkem všech složek. 
EC246572 119,- 

AKUPRESURNÍ 
PONOŽKY 
Užijte si v pohodlí 
domova uvolňující 
masáž pomocí 
reflexních bodů  
na chodid lech! 
Masážní prstové ponožky 
jsou velmi pohodlné.  
Díky gumičce dobře drží,  
ale přitom se nezařezávají.  
Materiál: 90 % bavlna,  
10 % polyamid. Lze prát v pračce 
na 30 °C.  
EC310591  

            M (36–39)    199,- 
EC310595  
            L   (40–43) 199,- 

GELOVÉ VLOŽKY 
Dopřejte svým chodidlům maximální komfort při chůzi. Gelové vložky 
zabrání otlakům, mozolům a puchýřům. Absorbují nárazy při chůzi a běhu, 
čímž šetří klouby, kosti i chodidla, změkčují došlap v patě. Vložky uleví  
od bolesti nohou. Ideální pro každodenní nošení, vhodné na turistické 
výlety, pro sport. Hodí se do každé obuvi. Vložky mají univerzální velikost 
a lze je upravit zastřihnutím do požadované velikosti. 
EC349952 dámské (38–42) 199,- 
EC349953 pánské (42–48) 199,- 

SKLÁPĚCÍ PODNOS 
Tento praktický plastový podnos má  
vyklápěcí nožičky, takže zároveň slouží  
jako krásný stolek. Ideální pro chvíle 
pohody, kdy si dopřáváte snídani v posteli.  

Rozměry: 51 x 33 x 23,5 cm.  
EC350613                                     119,- 

NASTAVITELNÉ DIOPTRICKÉ BRÝLE 
Unikátní brýle Adlens® s nastavitelnými čočkami 
poskytnou dokonalé vidění na blízko i na dálku. 
Jednoduchým otáčením kolečka si můžete nastavit tak 
silné dioptrie, jaké potřebujete, a to na každém oku 
zvlášť. Dioptrie jsou nastavitelné od -6 do +3. Posuvné 
čočky vám umožní přizpůsobit a zaostřit brýle s ohle - 
dem na momentální situaci. Brýle jsou vhodné pro mno -
ho příležitostí a činností. Využijete je nejen při čtení, ale 
také například při práci na počítači, sledování televize  
či drobných manuálních činnostech. Univerzální brýle  
jsou lehké, flexibilní a odolné.  
EC349950 799,- 

POUZDRO NA BRÝLE 
Dárkové kovové pouzdro na brýle s praktickým 
semišovým vnitřkem. Rozměry: 16 x 6,5 x 3 cm. 
EC400022                 Báječná babička 99,- 
EC400029                 Úžasný dědeček 99,- 
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 83. 71

Náš tip  
na krásný 

dárek
HRNEK 
Kočky 
Porcelánový hrnek, 
objem 250 ml. 
Možno mýt v myčce. 
EC350190 109,- 

LEVANDULOVÉ TĚLOVÉ 
MLÉKO A SPRCHOVÝ GEL 
Zavřete oči a nechte se unášet 
uklidňující a smyslnou vůní 
levandule. Tato bylinka si získala 
neuvěřitelnou oblibu nejen tím, 
jak nádherně voní, ale i mnoho -
strannými účinky. Sprchový gel 
a šampon v jednom (250 ml)  
se zvláště jemnou recepturou 
s panthe no lem pro šetrné mytí 
těla i vlasů. Gel zanechá vaši 
pokožku hedvábně jemnou 
a čistou. Jemné složení šamponu 
je vhodné pro každodenní péči 
o pokožku i vlasy pro muže 
i ženy. Zvláčňující tělové mléko 
(250 ml) s přírodními extrakty je 
vhodné pro hydrataci a zjemnění 
pokožky po koupeli.  
EC348907 99,- 

LEVANDULOVÝ KRÉM NA OBLIČEJ I TĚLO 
A KRÉM NA RUCE A NOHY 
Zvláčňující krém (200 ml) s panthenolem a vitamínem E 
pro každodenní použití. Posiluje přirozenou ochrannou 
bariéru pokožky a chrání pleť před nepříznivými vlivy 
vnějšího prostředí. Vhodný pro všechny typy pleti. 
Zjemňující krém (100 ml) s jemnou recep turou pro 
účinnou péči o pokožku rukou i nohou. Příznivě působí 
na rozpraskanou a suchou pokožku, podporuje její 
regeneraci a hydrataci. Napomáhá změkčovat ztvrdlou 
a zrohovatělou pokožku chodidel. Uvolňuje a osvěžuje 
unavené nohy, omezuje pocení a příjemně voní. Vhodný 
ke každodennímu použití. 
EC348903 149,- 

SVÍCEN JIN-JANG 
Dvoudílný svícen na čajové svíčky 
vyrobený z lakovaného dřeva.  
JIN-JANG je symbol vesmírné 
monády, věčné dokonalosti a vyvá -
žení mužské a ženské energie. Kruh 
souznění a vzájemného doplňování. 

Vnáší do prostoru 
klid, pozitivní energii  
a rovnováhu. Ideální  
pro podporu partner -
ských vztahů a harmo -
nizaci prostoru.  
Průměr: 14 cm. 
EC350184 165,- 

LUPA SOVIČKA S ŘETÍZKEM 
Extravagantní lupa se stylovým řetízkem. Nádherný design s jemnými detaily. 
Nepostradatelný každodenní pomocník. 300% zvětšovací efekt.  
Délka řetízku: 90 cm. Rozměry přívěsku: 6,5 cm x 4,2 cm. 
EC349951 185,- 

RAKYTNÍKOVÁ SADA 
Rakytník udržuje přirozenou obrany -
schopnost a normální krevní systém, 
doplňuje vitamíny. Sada obsahuje: 
Originální bylinné kapky (50 ml), 
doplněk stravy; Vitamí no vý čaj s aronií 
a rakyt níkem (20 nálevo vých sáčků: 
aronie plod, šípek plod, růžový ibišek 
květ, pomerančová kůra, pampeliška 
list, zelený čaj, bru sinka plod aj.); 
Bylinné bon bony: Rakytník s vitamí -
nem C (70 g, složení: sladidlo isomat, 
kyselina citronová, vitamín C, rakyt -
níkový extrakt, koncentrát z mrkve 
a červené řepy). 
EC351676 169,- 
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Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 83.72
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Jeho Svatost dalajlama,  
Renuka Singhová  

DALAJLAMOVA KNÍŽKA 
O MYSTICE 
Základy učení 
Předmluva Roberta Thurmana před -
stavuje spíš vyznání, které vás vyladí 
do tóniny, v níž můžete přirozeně  
rezonovat s dalším textem. Zasvěcený 
úvod editorky Renuky Singhové při-
dává kontext k dalajlamovým slovům, 
v nichž se proplétají různé směry  
i staletí jako fazety na jediném draho-
kamu. Autentickému záznamu před-
nášky předcházejí dalajlamovy citáty. 
Knížku uzavírá glosář nejdůležitějších 
pojmů a jmen, usnadňující orientaci. 
Váz., 184 stran, 12,5 x 20 cm 

EC039421 199,-  159,- 

Ulli Felberová  

LESNÍ LÁZEŇ 
Terapie v přírodě 
Kdo hledá uvolnění nebo chce 
zlepšit svůj zdravotní stav, rozhod -
ně by měl vyzkoušet „šinrin-jo ku“ 
neboli „lesní lázeň“. Tento trend 
se k nám dostal z Japonska a zís-
kal si ohromnou popularitu, pro-
tože odbourává stres, posiluje 
imunitní systém, zkvalitňuje spá-
nek a pomáhá snížit krevní tlak. 
Všichni intuitivně cítíme, že nám 
pobyt v přírodě velice prospívá. 

Díky této knížce získáváme skvělou příručku,  
která léčivou sílu lesa potvrzuje a nabízí nejen četné rady, ale i účinná 

a krásná cvičení. Flexivazba, 96 stran, barevná publikace, 12,5 x 20 cm 

EC040479 249,-  199,- 

Odbourejte 
stres, posilte 
spánek,  
zlepšete  
imunitu!

Don Miguel Ruiz, M. C. Nelson  
TOLTÉCKÁ PROROCTVÍ  
Uchopte vlastní životní sílu a zbavte se 
strachu! 96 stran, barevné ilustrace 
EC040839 199,- 159,-

Don Miguel Ruiz ml.  
PĚT STUPŇŮ PŘIPOUTANOSTI  
Toltécká moudrost pro moderní 
svět 
Dosáhněte vnitřní svobody! 184 stran 
EC040646 259,- 199,-

Lorna Byrneová  
ANDĚLÉ V MÝCH  
VLASECH  
Lorna Byrneová od nej út lej -
šího věku vídala anděly 
a ho vořila s nimi. V této 
knize zaznamenala svůj  
neuvěřitelný životní příběh, 
otevřeně hovoří o svých  
zážitcích. 304 stran 

EC041158 299,- 239,- 

Lorna Byrneová  
ANDĚLÉ NA DOSAH 
Další mezinárodní bestseller 
uznávané irské mystičky. 
Nadšené a vděčné reakce 
čtenářů z celého světa  
dokazují, že Lorniny knihy 
přinášejí lidem posílení  
a také nesmírnou naději.  
328 stran 
EC039055 279,- 219,-

NOVIN
KA
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Hartwig Hausdorf  

VÁLKA BOHŮ 
Před dávnou dobou spolu na naší planetě 
válčily cizí inteligence, které přišly z hlubin 
vesmíru. Při tom je pozorovali naši dávní 
předkové, kteří je pokládali za bohy. Když 
pak časy strašlivých bitev bohů pominuly, 
začali lidé bojovat mezi sebou. Války trvají 
dodnes, stejně jako zásahy tajuplných,  
neznámých cizinců…  
Váz., 184 s. + 8 s. b. foto, 13,5 x 21,3 cm 

EC040147 259,-  199,- 

Cassandra Easonová  
KAMENY  
a jak jim rozumět 
Kniha zkoumá úžasné vlast-
nosti přisuzované jednotli-
vým kamenům a krystalům. 
Poradí vám, které kameny 
jsou nejdůležitější, a dozvíte 
se vše o jejich využití v mno -
ha oblastech života – doma, 
na zahradě, na pracovišti,  
ale i pro lásku a pohodu.  
128 stran, barevné ilustrace 
EC038450 199,- 149,- 

František Kruml  
ZÁKLADY  
NUMEROLOGIE  
Pokud chcete lépe porozu-
mět sami sobě a snáze si  
poradit, až budete hledat  
určité řešení, možná je pro 
vás správným klíčem právě 
numerologie, která pomá- 
há při hledání souvislostí,  
jež nepochybně existují  
v lidském jednání a chování.  
184 stran, bar. i čb. ilustrace 
EC040382 259,- 199,- 

Proslulá autorka 
vás zasvětí  
do tajů magie!
Cassandra Easonová  

WICCA 
a jak jí rozumět 
Uznávaná duchovní spisovatelka 
připravila velmi srozumitelný úvod 
do umění zvaného wicca. Její  
ši kov  ná příručka zároveň přináší 
praktický přehled o tom, jak magie 
funguje a jak ji můžeme využívat 
v životě. Naučíte se správně připra-
vit oltář, opatřit si magické nástroje 
a zasvětit je, vytvářet a provádět 
kouzla a mnoho dalšího.  
Váz., 136 stran, barevné ilustrace,  
13 x 19 cm 

EC040739 199,-  149,- 

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Olga Krumlovská  

HOROSKOPY 2020 
Stalo se již dobrou tradicí, že 
každým rokem vydává Olga 
Krumlovská, známá astroložka 
a spisovatelka, horoskopy, 
v nichž si mohou čtenáři najít 
základní předpovědi na násle-
dující rok, rady, čím se řídit 
a čeho se vyvarovat, jak pečo-
vat o partnerské vztahy, o své 
zdraví i finance. Horoskopy 
jsou vypracovány nejen pro zá-
kladních dvanáct znamení, ale 
i pro tzv. dekany, jimiž autorka 
rozděluje každé znamení na tři 
„podznamení“, takže jednot -
livé předpovědi jsou mnohem 
výstižnější a přesnější.  
Váz., 280 stran, 13 x 20 cm 

EC040912 299,-  239,- 
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Peter Wohlleben  
ZVÍŘATA A ROSTLINY 
V LESE 
Praktická příručka na výlety 
do přírody! Tato výpravná 
kniha obsahuje výběr nejčas-
tějších druhů ze světa zvířat, 
rostlin a hub, který autor  
doprovází výkladem oboha-
ceným o řadu zajímavých po-
drobností. 256 s., bar. publ.  
EC038833 299,- 239,- 

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy pro vás i vaše blízké!74
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Michal Mikšík  

HŘIBY 
Na našem území roste přibližně  
85 druhů hřibovitých hub a právě 
hřiby patří dlouhodobě k nejoblíbe-
nějším sbíraným houbám. Ukazuje 
se však, že znalost jednotlivých 
druhů je mezi houbaři omezená  
a často se mnohé druhy mezi 
sebou zaměňují. Tato příručka vám 
díky praktickému kapesnímu for-
mátu a kvalitním fotografiím po-
může určit houby přímo v terénu.  
Brož., 240 stran, barevná publ.,  
11 x 17 cm 

EC040814 279,-  219,- 

Miloslav Ryšán  

KVĚTINY A DŘEVINY 
PRO RADOST 
Vysaďte si na své zahradě osvěd-
čené letničky, trvalky, stromy  
i keře! V encyklopedii naleznete 
portréty nejkrásnějších, spolehlivě 
kvetoucích druhů pro celoročně 
krásnou zahradu.  
Brož., 216 s., bar. p., 17 x 23 cm 

EC040804 399,-  319,- 
cena pro VIP členy 279,- 
 

Praktický rádce  
pro vášnivé houbaře

P. Franconeriová  
AROMATICKÉ  
ROSTLINY 
Nápaditě zpra   co -
va  ná příručka  
přibližuje řadu  

tradičních i méně tradičních bylinek, včetně 
vzácných koření, a ukazuje, kdy a jak je sbírat, 
jak je používat a jaké jsou jejich hlavní účinky. 
136 stran, barevná publikace 
EC039491 259,- 199,-

Marie Hrušková  
NEJMOHUTNĚJŠÍ STROMY  
NAŠÍ ZEMĚ 
Texty plné zajímavostí doplňují jedinečné foto-
grafie P. Hössla. 128 stran, barevná publikace  
EC038903 279,- 219,-  

Helmut Pirc  
ŘEZ STROMŮ A KEŘŮ  
Řez a tvarování dřevin patří  
k dovednostem, které by měl 
každý zahrád kář ovládat. 
Dře viny se řezem rozvíjejí. Je 
ale třeba i znát, jak dřeviny 
rostou a jaké jsou jejich ži-
votní cykly. S touto knihou 
dosáhnete bohaté úrody! 
Brož., 360 stran, barevná publ.  
EC037220 399,- 149,- 
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Nepropásněte objednací termín 9. října 2019! 75

Ben Holt  
ZVÍŘECÍ  
HRDINOVÉ 
Zvířata jsou 
nejen naši věrní 
průvodci, ale 

projevují se i jako ochránci a pomocníci, kteří 
dokážou zachraňovat lidské životy. Právě 
o těchto výjimečných případech pojednávají 
příběhy psích i jiných zvířecích hrdinů. 200 s. 
EC039989 249,- 199,-

Melissa  
Caugheyová  
CO NEVÍME 
O SLEPICÍCH 
Tato přehledná 

a nápaditě uprave ná příručka se zaměřuje  
na domácí odchov slepic. Kniha vás provede 
slepičím životem od vejce přes kuřátko až 
k dospělé nosnici a dozvíte se i plno ohromu-
jících informací. 144 stran, barevná publ. 
EC040525 299,- 239,- 

John Pilbeam  
SPOKOJENÉ KAKTUSY 
Kaktusy jsou specifické orga-
nismy, které okouzlují svou 
krásou. Příruč ka obsahuje  
informace o ví ce než stovce 
kaktusů a su ku lentů a na-
jdete v ní všechno, co potře-
bujete vědět, aby vaše rost - 
liny byly zdravé, dobře rostly 
a bohatě kvetly. 144 s., b. p. 
EC040244 279,- 219,- 

Veronica Peerlessová  
ZDRAVÉ POKOJOVÉ 
ROSTLINY 
Praktická a nápaditě upra-
vená publikace uka zuje,  
jak okamžitě zjistit, co vaší 
rostlině chybí. U každého  
neduhu je uvedena náprava 
a ne chybí ani informace 
o ideálním stanovišti.  
144 stran, barevná publikace 
EC039246 249,- 199,- 

Vítejte ve světě 
orchidejí!
Sara Rittershausenová  

ZDRAVÉ ORCHIDEJE 
Nápaditá obrazová publikace se věnuje 
pěstování orchidejí a všemu, co byste měli 
vědět, aby vám tyto exotické krásky kvetly 
a prospívaly. Názornou formou s využitím 
detailních fotografií, piktogramů, barevných 
rámečků a grafů vám příručka představí  
jedinečnost a neskutečnou rozmanitost 
těchto specifických květin, které patří  
do největší skupiny kvetoucích rostlin  
na světě. Kromě nezbytných rad ohledně 
zalévání a potřeby světla zde najdete 

i prak tické informace o přesazování a množení orchidejí, typech substrátu a škůdcích.  
Váz., 144 stran, barevná publikace, 15 x 19,5 cm 

EC040784 299,-  239,- 

Axel Gutjahr  

PĚVCI 
V bohatě ilustrované publikaci 
najdete charakteristiky celkem 
osmdesáti osmi nejběžnějších 
druhů zpěvných ptáků střední  
Evropy. Dozvíte se základní infor-
mace o jejich rozšíření, vzhledu, 
potravě a typickém způsobu  
života včetně údajů o hnízdění 
a počtu vajec. Nechybí ani upo-
zornění na podobné druhy, 
u nichž by mohlo dojít k záměně.  
Na začátku každého profilu se 
nachází QR kód, s jehož pomocí si 
můžete poslechnout charakteris-
tický ptačí zpěv daného druhu. 
Váz., 208 stran, barevná publ.,  
19 x 24,5 cm 

EC040772 379,-  299,- 
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Uvnitř knihy naleznete  
QR kódy odkazující  

na ptačí zpěv! 
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Klubové prodejny jsou blízko vašeho domova. Více na str. 82.76
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Vyškrabávací obrázky 
MAGICKÉ BYTOSTI 
Nechte se okouzlit fantastickými vzory 
a krásnými barvami dvanácti magických 
bytostí ukrytých pod tajemnou černou 
vrstvou. Pomocí přiloženého dřevěného 
škrabátka můžete tato originální umě-
lecká díla odhalit. Jaký styl zvolíte, je 
jen na vás – odkryjte všechny plochy, 
vyberte jen několik detailů nebo po -
pusťte uzdu své fantazii a vyškrabá -
vejte vlastní vzory, linie a plošky.  

Brož., 28 stran, barevné ilustrace, 21 x 26 cm 

EC040738 199,-   159,- 

Debbie Blissová  

PLETEME  
PRO MIMINKA 
Autorka v knize předsta-
vuje dvacet snadných  
a tradičních kousků  
v mo derním kabátku, 
které uvítá každý, komu 
do života vstoupilo 
mimin ko. Modely v knize 
jsou seřazeny podle  
postupného ovládání 
pletařského umění –  
od naprostých základů  
až po žakárový vzor. 
Každá nová technika je 

popsána krok za krokem, abyste si ji mohli jednoduše osvojit. Modely budou zajímavé nejen pro začáteč-
nice, ale i pro pletařky, které chtějí svou dovednost oprášit, naučit se něco nového nebo prostě jen rády 
tvoří to, co nikdy nevyjde z módy. Brož., 160 stran, barevná publikace, 19 x 24 cm 

EC040802 299,-  239,-  
 

Zábava  
a relaxace!

Jaroslava Dovcová  
HÁČKOVANÉ MOTIVY 
Kniha přináší 110 háčkovacích vzorů 
včetně fotografií, přehledného grafic -
kého rozkresu a podrobného popisu.  
Flexivazba, 128 s., bar. p., 19,5 x 22,5 cm 
EC038202 249,- 199,- 

Jaroslava Dovcová  
ŽAKÁROVÉ PLETACÍ VZORY 
Pletení žakárových vzorů pů sobí na první 
pohled složitě, jakmile však poznáte  
zá klad ní pravidla, zvládnete snadno  
i náročnější projekty. 136 stran, bar. publ. 

EC038729 249,- 199,- 

Kerri Horsleyová  
PATCHWORK 
V této knize na vás čekají 
projekty, které vás zabaví  
v každém ročním období. 
Můžete ušít krásný penál  
na tužky, zástěru na zahra -
du, patchwork s plachet-
nicí… Brož., 144 s., bar. p. 
EC039466 279,- 149,- 

ÚŽASNÉ  
SPOJOVAČKY 
80 skvělých spojovaček!  
Podlehli jste kouzlu spojo-
vání teček? Tak to je pro vás 
tato kniha ideálním společ-
níkem! Vynoří se z teček  
dinosaurus, či trpaslík?  
Brož., 96 stran, čb. ilustrace 
EC038521 199,- 159,- 

NOVIN
KA

NOVIN
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Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 83. 77
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ČÍNSKÝ QUILLING 
Tvořte z papíru jedinečná díla! 
Quilling je speciální výtvarná 
technika využívající proužků  
papíru, které jsou stáčeny a for-
movány do požadovaného tvaru. 
V této knize najdete kromě  
zá kladního navíjení, tvarování 
a lepení i nový jedinečný styl, 
který propojuje zá pad ní tvorbu 
a tradiční čínské umění.  
Brož., 160 stran, barevná publ. 
EC039891 299,- 239,- 

Amily Shenová  
ŘÍŠE DIVŮ 
V Říši divů není nic takové, jak by 
člověk čekal – hrací karty slouží 
Zlé královně, králík nosí kapesní 
hodinky, kočka Šklíba se vám  
zničehonic rozplyne před očima. 
Vydejte se za hranice možného 
a vdechněte tomuto bláznivému 
světu originální podobu! Autor -
činy omalovánky si získaly tisíce 
fanoušků. Brož., 96 stran, čb. il.  
EC037903 199,- 159,-

Rachel Siegfriedová  
KNIHA KVĚTIN 
Majitelka květinové farmy a flo-
ristka Rachel Siegfriedová před-
stavuje ty nejkrásnější květiny  
pro váš domov, jednu po druhé. 
Ve svých květinových aranžmá se 
nechává inspirovat měnícím se 
ročním obdobím i svou láskou 
k malebným venkovským zahra-
dám a živým plotům ve svém 
okolí. 224 stran, barevná publikace 
EC039413 499,- 299,- 

Zvládnu to sám 
LÍČENÍ 
Brož., 32 stran, barevná publikace 
 
Zvládnu to sám 
DOMÁCÍ KOSMETIKA 
Brož., 32 stran, barevná publikace 
EC040571   
   108,-  cena za 2 barevné publikace 88,- 

Znáte z pořadu 
Receptář Prima nápadů!  

NOVIN
KA

Pavel Zeman  

KUTILEM DOMA I NA ZAHRADĚ 
Kutil Pavel Zeman sestavil čtyřicet podrobných návodů na nejrůznější  
výrobky pro domácnost i zahradu. Uvádí vždy podrobný seznam mate -
riálu i potřebných nástrojů, navíc přidává detailní fotografický návod,  
jak postupovat. S jeho pomocí si můžeme vyrobit lucernu na zahradu  
či letní domeček pro děti, servírovací podnos, stolek na balkon, stojánek 
na vánoční stromeček či dokonce dřevěný batoh. Poradí ale i s drobnými 
opravami, například jak vyměnit práh, opravit dlažbu či vyštíplý pant. 
Váz., 192 stran, barevná publikace, 19 x 22,9 cm 

EC041092 349,-  279,- 
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Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul, 78
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KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY 89 Kč

Rafel Nadal  
PANÍ STENDHALOVÁ 
Vynikající román od 
slavného katalán ské ho 
spisovatele. 192 stran 
EC039397 279,-

Virginie Grimaldi  
POCHOPÍŠ, AŽ 
BUDEŠ VELKÁ 
Překoná Julia strach  
z nové lásky? 352 stran 

EC038756 349,-

Randy Susan Meyersová 
VDOVA  
Z WALL STREET 
Od autorky románu 
Pohodlné lži. 360 stran  

EC039528 359,-

Růžena Scherhauferová   
GAMBLEROVA 
ŽENA 
Zbaví se Braňo své zá -
vislosti na ruletě? 312 s.  

EC311254 299,-

Ondřej S. Nečas  
ČARODĚJŮV 
ODKAZ 
Pohádka i fan ta sy  
v jednom! Brož., 224 s. 

EC038715 229,-

Carter Langdale  
ALIGÁTOR 
V KOUPELNĚ 
Humorné příběhy  
o zví řatech. 256 stran 

EC039706 299,-

Elan Mastai  
DNEŠEK NENÍ 
NAPOSLED 
Příběh o přátelství, rodi -
ně a lásce. 384 stran 

EC038631 349,-

Tomáš Koutek  
ČEŠTÍ BISKUPOVÉ 
A ARCIBISKUPOVÉ 
Medailonky slavných 
osobností. 224 stran  

EC259624 299,-

Judith Grohmannová 
TAJNÉ MISE 
Co zažívají speciální 
policejní jednotky?  
240 s. + 8 s. bar. foto 
EC037975 249,-

Jan Bílý   
SOVÍ SKŘÍTEK 
HUHUGO 
Ilustroval Josef Quis. 
136 stran, bar. il. 

EC311270 299,-

J. a C. Matthewsovi 
ŠIBALSKÉ 
POHÁDKY 
Ilustroval T. Tomić. 
96 stran, barevné il.  

EC038608 299,-

Polly Faber 
MANGO 
A BAMBANG 
Tapír není prase! 
144 stran, čb. ilustrace 

EC039401 199,-

Jiří Žáček, L. Brychtová 
KOČKOVÁNÍ 
Knížka pro malé  
i velké přátele koček 
72 stran, barevné il.  

EC038837 199,-

KRESLENÍ  
JE ZÁBAVA 
Zvířata na statku 
Kroužk. vazba, 32 s., čb. 
il. + 12 pastelek a gum     

EC039159 199,-

Gayle Formanová 
ZŮSTAŇ SE MNOU 
Její tělo je v kómatu, 
přesto vidí a slyší vše… 
Brož., 184 stran 
EC037068 229,-

Stase Michaelsová  
SNY A JAK JIM  
ROZUMĚT 
Úvod do výkladu snů 
136 stran 

EC038448 199,-

James Redfield  
TAJEMSTVÍ 
SHAMBHALY 
Hledání jedenáctého 
proroctví 208 stran  

EC039534 249,-

Dr. T. Späth, Shi Yan Bao  
ŠAOLIN 
Tajemství vnitřní síly 
Objevte svou vnitřní 
sílu! Brož., 160 s., b. p. 
EC037870 249,-

Erich von Däniken  
CESTA  
NA KIRIBATI  
264 stran, černobílé 
fotografie 

EC039686 259,-

Richard Nicholls  
15 MINUT  
KE ŠTĚSTÍ 
Autor, diplomovaný 
psychoterapeut,  
po máhá lidem  
ke štěstí už po dese -
tiletí. V této knize 

vám nabízí jednoduchá cvičení, díky kterým začle -
níte do svého života pohodu a radost. 280 stran  

EC039834 299,-

Erich von Däniken  
ŠOK Z BOHŮ 
Navštívili naši Zemi 
mimozem ské civilizace? 
208 stran, čb. foto a il. 
EC038954 229,-

Shari Arison  
MODEL KONÁNÍ 
DOBRA 
Pro úspěšný byznys 
208 stran 
EC039403 259,-

Andreas Winter  
JAK SE VYLÉČIT  
BEZ LÉKŮ 
Uzdravte se vlastními 
silami! 176 stran  
EC039604 249,-

Jamie Cat Callanová  
JAK FRANCOUZKY 
HLEDAJÍ ŠTĚSTÍ 
Moudré rady do života.  
216 stran 
EC039013 229,-

Gerti Samelová  
SEDM TIBEŤANEK  
Tajemství chuti  
do života 
240 stran 
EC037852 199,-

Ellen Marie 
Wisemanová  
PRO TVOJE 
DOBRO 
Další strhující dílo 
z pera autor ky 
Tmavých stěn 
Willardu. Příběh  
plný šokujících 
odhalení, napětí i dojetí. 376 stran  

EC039383 299,-
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máte nárok získat knihy z této dvoustrany za uvedené, výrazně snížené ceny! 79
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Laura Carlin  
BEZBOŽNÍK 
Minulosti se člověk  
jen tak nezbaví…  
328 stran  
EC311272 299,-

Richard Dübell  
BRÁNA VĚČNOSTI 
Napínavý historický ro -
mán odehrávající se ve 
Svaté říši římské. 632 s.  
EC259645 249,-

Mari Griffith  
ČARODĚJNICE 
Láska, která vedla  
ke zradě  
320 stran  
EC266274 299,-

Jaromír Jindra 
SPIKLENCI  
Z LÁSKY 
Napsáno na motivy sku -
tečných událostí. 320 s.  
EC275467 269,-

Eliška Jindrová  
TAJNÁ LÁSKA 
JAKUBA KRČÍNA 
Příběh plný vášní a hlu -
bokého citu. 208 stran  
EC298607 259,-

Aňa Geislerová  
P. S. 
Autorka se vtip -
ným, osobitým 
stylem dotýká 
základních věcí, 
jako je rodina, 
láska nebo dět -
ství. Kniha vychází 
s ilustracemi L. Geislerové. 216 stran, bar. il.  

EC037900 299,-

Michaela Štěchová  
ANNA 
ZACHRAŇUJE SVĚT 
Svižně a vtipně napsaná 
próza. 160 stran 

EC038607 199,-

Pavel Sekyrka  
NEDOSÁHNEŠ  
NA DNO 
Je možné zapomenout 
na minulost? 304 stran  

EC275459 289,-

Eva Ava Šranková   
ŽIVOT V HŘÍCHU 
Historický román ode -
hrávající se ve středo -
věké Itálii. 240 stran  
EC275626 249,-

Eva Ava Šranková   
IZABELA A JEJÍ 
LÁSKY 
Poutavý historický 
román. 368 stran  

EC298620 349,-

Monika Wurmová   
ROCKOVÉ TANGO 
Ze splněného snu se 
vyklubala nejhorší  
noční můra. 432 stran  
EC298611 299,-

P. Z. Reizin  
ŠTĚSTÍ PRO LIDI  
Humorem nabitá 
moderní romance.  
440 stran 
EC038468 399,-

Jacqueline Susann  
ÚDOLÍ PANENEK 
Legendární román  
o Hollywoodu 60. let  
20. století. 512 stran  
EC039095 399,-

Zdenka Procházková, 
Pavlína Kadlecová  
PROCHÁZKA 
ŽIVOTEM 
224 stran  
EC277701 249,-

Peter James  
NA DVEŘE KLEPE 
SMRT 
Posedlost smrtí je jen 
začátek… 408 stran  

EC275621 349,-

S. J. I. Hollidayová   
TEMNÝ LES 
Dopadne seržant Gray  
muže v kukle, který 
napadá ženy? 280 stran  
EC298586 299,-

Rutger Bregman  
UTOPIE  
PRO REALISTY 
Dokážeme změnit svůj 
život k lepšímu? 256 s. 

EC038961 279,-

Oliver Gralla  
ŠTĚSTÍ  
OD PASU DOLŮ 
Vtipný urologický rádce. 
Brož., 184 stran  

EC038987 199,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÝLETY 
LANOVKOU 
Tipy na 40 výletů. 
168 stran, bar. publikace 

EC037431 299,-

Nina Engelsová  
ZELENÉ PEČENÍ 
Zelenina zdaleka 
nepatří jen do salátů!  
96 stran, bar. publikace  
EC038894 199,-

Johannes Höhne,  
Paul Gerhard Wilhelm  
DVANÁCT MĚSÍCŮ  
V ZAHRADĚ  
352 s. + 32 s. bar. foto  
EC037145 299,-

Miezi Berlin  
JEDNODUCHÉ 
PLETENÍ  
PRO KAŽDÉHO 
96 stran, bar. publ. 
EC039002 199,-

Suzanne McNeillová  
QUILTOVÁNÍ  
RAZ DVA 
Přes 30 quiltů!  
Brož., 168 s., bar. publ. 
EC038100 299,-

Gemma Correllová  
KREATIVNÍ 
KRESLENÍ  
PRO PEJSKOMILY 
Brož., 128 stran, bar. il.  
EC037984 199,-

J. Buckley Jr., D. Bailey  
PLANETA ZEMĚ 
50 fascinujících 
žebříčků 10 nej! 
Brož., 208 stran, bar. p.   
EC038596 249,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ  
POHÁDKY  
H. CH. 
ANDERSENA 
V knížce najdete 
Andersenovy 
nejznámější  
i méně známé 
pohádkové pří -
běhy, například  
O statečném cínovém vojáčkovi, Sněhové královně, 
Princezně na hrášku či Malence. 144 stran, bar. p.  

EC038329 199,-

99 Kč
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Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.80
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AVENGERS 
Endgame 
Strhující finále kultovní série.  
EC358317    DVD 199,- 
V prodeji od 6. 9. 2019

LOVENÍ 
Česká romantická komedie 
režiséra Karla Janáka. Hrají: 
E. Geislerová, J. Prachař aj.  
EC356157 DVD    259,- 

AFTER 
Polibek  
Filmová adaptace knižního 
bestselleru. 
EC359280 DVD   259,- 

DUMBO 
Uznávaný režisér Tim Bur-
ton představuje legendár-
ního Dumba! 
EC358318 DVD   259,- 

CAPTAIN MARVEL 
Vypravte se na velkolepé 
dobrodružství do devade -
sátých let minulého století! 
EC358319     DVD  339,- 

KAMEŇÁK 
1. série 
Hrají: M. Dejdar, V. Žilková, 
A. Bendová a další.  
EC359281 2 DVD  399,- 

HELLBOY  
Oblíbený temný hrdina  
Hellboy se vrací na plátna 
kin s plnou parádou! 
EC359450 DVD   259,-

My Little Pony 
PŘÁTELSTVÍ  
JE MAGICKÉ 
První série – první část 

EC359282 DVD   199,- 

ALITA 
Bojový anděl 
Z obyčejné kyberholky  
se stal bojový anděl! 
EC356156 DVD    259,- 

TERORISTKA 
Česká kriminální komedie. 
Hrají: I. Janžurová, P. Liška,  
T. Vilhelmová a další.   
EC360364 DVD   199,- 

POKÉMON 
Detektiv Pikachu 
Nenechte si ujít první hraný 
film o Pokémonech!  
EC358312 DVD   259,- 

J. P. Delaney 
TA PŘEDE MNOU 
Audioknihu čtou K. Podzim-
ková a M. Málková. 
EC040070  CD (mp3) 279,- 

ŘBITOV ZVIŘÁTEK 
Hrůzyplný filmový klenot 
podle předlohy Stephena 
Kinga. 
EC358314    DVD 259,-   

RAPL  
Druhá řada  
Major Kuneš řeší v pohra-
ničí další náročné případy.  
EC359916 4 DVD   469,-

MIA A BÍLÝ LEV 
Rodinný film o přátelství 
dívky a lva, odehrávající  
se v jižní Africe.   
EC359274   DVD  259,- 

Jojo Moyesová 
NEŽ JSEM TĚ POZNALA  
Čte: Eva Josefíková 
Délka nahrávky: 15 h 2 min. 
EC324678  2 CD (mp3) 299,-

ZELENÁ KNIHA 
Poutavý film, inspirovaný 
skutečnými událostmi,  
obdržel tři sošky Oscara.  
EC356151 DVD    259,- 

TOLKIEN 
Životopisný film sleduje  
mládí slavného spisovatele,  
autora Pána prstenů.  
EC359284 DVD   219,- 

JAK VYCVIČIT  
DRAKA 3 
Obávaný Noční běs se  
zamiluje do bílé dračice!  
EC358313   DVD 199,- 

KAREL GOTT 80/80  
Největší hity 1964–2019  
Jubilejní sestava osmdesáti 
nejúspěšnějších songů. 
EC353468   4 CD  469,-     
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Krásné fotky knižních novinek najdete na instagram.com/knizniklub. 81
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6 BERE! 
Karetní hra, ve které bu-
dete počítat krávy, odha-
dovat protihráče, tak ti zo - 
  vat a dobře se bavit. Hra 
obsahuje: 104 číslovaných 
karet a pravidla hry.  
Hra je vhodná pro děti  
od 8 let.  
EC092148 299,- 239,-

Nejúspěšnější karetní hra současnosti

Zabaví vaše děti  
doma i na cestách

CORTEX+ 
Procvičte si logické myšlení, paměť i postřeh! Hra obsahuje 170 karet, 24 dílků mozků 
ve 3D a pravidla. Hra je vhodná pro děti od 8 let. 
EC359290  699,- 599,- 

DOBBLE  
ZOO 
Tato populární hra s jednoduchými pravidly zabaví vaše děti doma  
i na cestách. Balení obsahuje padesát pět karet v praktické kovové 
krabičce. Hra je vhodná pro děti od 6 let. 
EC295349 349,- 249,- 

V kostce!  
PODMOŘSKÝ SVĚT 
S touto společenskou hrou si 
procvičíte paměť a prozkou-
máte život v moři a oceánech. 
Cílem hry je nasbírat co nejvíce 
karet s obrázky z podmořského 
světa. Hra je vhodná pro děti 
od 4 let. 
EC353086 449,- 399,- 

VÝBUŠNÁ KOŤÁTKA 
Strategická hra pro celou rodinu. Hráči si dobírají karty, 
dokud si někdo nevybere koťát ko, čímž je vyřazen ze hry.  
V balíčku jsou však karty, které hráčům umožňují koťátku se vyhnout, například tím, že se mohou  
podívat na karty předtím, než si je vezmou, nebo tak, že přinutí protivníka, aby si vzal několik karet 
najednou či zamíchal balíček. Hra je vhodná pro děti od 7 let.   
EC333573 599,- 499,- 

DIXIT 
Rodinná desková hra na pohádkové vypravěče. Balení obsahuje: 84 karet s netradič-
ními ilustracemi, krabici s počítací stupnicí, 36 hlasovacích žetonů, 6 dřevěných krá-
líčků a pravidla hry. Hra je vhodná pro děti od 8 let.  
Další rozšíření ke hře Dixit naleznete na www.knizniklub.cz. 
EC283313  799,- 599,- 

Originální hra, 
která pobaví 
celou rodinu
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Z katalogu PODZIM 4/2019 je výhodné objednat do 9. října 2019.82

BRNO 
Knihkupectví Luxor  
Starobrněnská 33/16  
tel.: 532 199 891 
 
Knihkupectví Luxor  
NC Královo Pole   
Cimburkova 593/4  
tel.: 722 360 393 
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Knihkupectví Luxor  
U Černé věže 15  
tel.: 389 058 910-1 
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
Knihkupectví Luxor  
OC Frýda 
Na Příkopě 3727  
tel.: 597 490 993 
 

HRADEC KRÁLOVÉ 
Knihkupectví Luxor   
Futurum  
Brněnská 1825/23a  
tel.: 498 501 110   
 

CHOMUTOV 
Knihkupectví Luxor   
OC Chomutovka  
Dr. Farského 4732  
tel.: 416 419 920-1  
 

JIHLAVA 
Knihkupectví LUXOR  
Masarykovo nám. 47 
tel.: 567 308 158  
 

KLADNO 
Knihkupectví Luxor   
Central Kladno  
Petra Bezruče 3388 
tel.: 321 338 985    
 

LIBEREC 
Knihkupectví Luxor   
OC Forum  
Soukenné nám. 669/2a  
tel.: 487 919 940-1  
 

MLADÁ BOLESLAV 
Knihkupectví Luxor   
Bondy Centrum 
tř. Václava Klementa 1459  
tel.: 326 509 970-1 
 

OLOMOUC 
Knihkupectví Luxor   
Galerie Moritz  
8. května 465/24  
tel.: 587 301 830-1  

OPAVA 
Knihkupectví Luxor  
OC Breda & Weinstein 
U Fortny 49/10  
tel.: 558 889 820-1  

 

OSTRAVA 
Knihkupectví Luxor   
OC Laso  
Masarykovo nám. 3090/15  
tel.: 597 490 990-1 
 

Knihkupectví Luxor   
Forum Nová Karolina  
Jantarová 3344/4  
tel.: 597 490 995-6 
 

PARDUBICE 
Knihkupectví Luxor 
Palackého tř. 2549  
tel.: 466 301 519 
 

PLZEŇ 
Knihkupectví Luxor  
Plzeň Plaza  
Radčická 2861/2  
tel.: 378 229 930-1  
 

PRAHA 1 
Knihkupectví Luxor  
OC Quadrio  
Spálená 2121/22  
tel.: 296 110 701  
 
Palác knih Luxor  
Václavské nám. 41, 1. patro 
tel.: 221 111 314 
 

Knihkupectví Luxor  
NC Palladium  
nám. Republiky 1  
tel.: 296 110 100   
 

PRAHA 2 
Knihkupectví Luxor  
Hlavní nádraží  
Wilsonova 300/8  
tel.: 296 110 405  
 

PRAHA 3 
Knihkupectví Luxor Flóra  
Vinohradská 151/2828  
tel.: 296 110 800  
 

PRAHA 4 
Knihkupectví Luxor   
Centrum Chodov  
Roztylská 2321/19  
tel.: 296 110 750 

Knihkupectví Luxor  
Novodvorská Plaza  
Novodvorská 1800/136  
tel.: 296 110 456  
 
Knihkupectví Luxor  
OC DBK  
Budějovická 1667/64  
tel.: 296 110 450-1  
 

PRAHA 5 
Knihkupectví Luxor  
OC Nový Smíchov  
Plzeňská 8 
tel.: 296 110 411  
 
PRAHA 6 
Knihkupectví Luxor   
metro Dejvická  
vestibul metra A  
Evropská 1500/1  
tel.: 296 110 600 
 
PRAHA 8 
Booktook   
Nad Šutkou 513/5  
tel.: 770 183 730 
 
Knihkupectví Luxor  
Florentinum 
Na Florenci 2116/15  
tel.: 296 110 511 
 

PRAHA 9 
Knihkupectví Luxor  
Galerie Harfa 
Českomoravská 2420/15a  
tel.: 296 110 460-1  
 

PRAHA 10 
Knihkupectví Luxor   
OC Europark Štěrboholy  
Nákupní 389/3  
tel.: 296 110 500-1   
 

TÁBOR 
Knihkupectví LUXOR  
OD Dvořák  
9. května 2886  
tel.: 381 251 678 
 

ZLÍN 
Knihkupectví Luxor   
Zlaté jablko  
nám. Míru 174  
tel.: 576 201 901  

Člen Knižního klubu PREMIUM nakupuje knihy i neknižní sortiment  
za klubové ceny:  
• v knihkupectvích LUXOR a v partnerských knihkupectvích (obvykle  

20% sleva z běžné ceny na nakladatelské značky KNIŽNÍ KLUB, IKAR, 
ODEON, UNIVERSUM, YOLI, ESENCE, PIKOLA, KALIBR a další a 5% sleva  
na ostatní tituly  a neknižní sortiment),  

• na www.knizniklub.cz či objednávkou přes zákaznický servis (obvykle 
20% sleva z běžné ceny na nakladatelské značky KNIŽNÍ KLUB, IKAR, 
ODEON, UNIVERSUM, YOLI, ESENCE, PIKOLA, KALIBR a další a výhodné ceny 
na ostatní tituly).  

Knižní klub PREMIUM svým členům dále nabízí celou řadu dalších výhod:  
5x ročně barevný klubový katalog plný nejzajímavějších knižních novinek, 
možnost nákupu knižních kom  ple tů se slevou či knih za akční ceny, slevy 
k svátku a na  rozeninám i poukázky jako odměnu za pravidelné nákupy  
či výhody u partnerských společností. (Nabídka výhod partnerských  
společností je uvedena na kk.luxor.cz/partners.)  
Člen Knižního klubu PREMIUM se zavazuje zakoupit alespoň jeden titul 
v období platnosti každého katalogu, a to buď v prodejnách, přes internet 
nebo pomocí objednacího lístku či SMS, popř. telefonicky. Vybírat je možné 
z více než 70 000 titulů na www.knizniklub.cz.  
Pokud člen nestačí nákup uskutečnit do objednacího termínu (uveden 
vždy na titulní straně katalogu), zašle mu Knižní klub PREMIUM další  
katalog – Výběr, v němž budou uvedeny aktuálně nejprodávanější tituly.  
Jestliže ani do objednacího termínu katalogu Výběr nebude u člena  
zaznamenán žádný nákup, může mu být Knižním klubem PREMIUM zaslán 
bestseller, tzv. hlavní nabídka, kterou je možné do 14 dnů vyměnit za jinou 
knihu (ve stejné nebo vyšší cenové kategorii).  
Člen Knižního klubu PREMIUM má možnost informovat nejpozději  
do objednacího termínu katalogu Výběr zákaznický servis o tom, že nákup  
v období tohoto katalogu neuskuteční a že má (či nemá) zájem o zaslání 
hlavní nabídky.   
Každý člen Knižního klubu PREMIUM, který za kalendářní rok nakoupil zboží 
v minimální hodnotě 2 000 Kč (nebo za kalendářní rok zakoupil v období  
platnosti jednotlivých katalogů vždy alespoň jeden titul), bude zařazen do  
VIP programu na následující kalendářní rok. VIP člen získává 30% slevu 
z běžné ceny na tituly označené v klubovém katalogu jako VIP a výhodnější 
poštovné. VIP ceny platí pouze po dobu platnosti katalogu, ve kterém jsou 
uvedeny. Na VIP členy se nevztahuje pravidlo zasílání hlavní nabídky.  
Členství v programu PREMIUM může zákazník ukončit písemnou výpovědí  
po uplynutí dvou let od prvního nákupu v programu PREMIUM (poštou 
nebo e-mailem).  
Podrobné Podmínky účasti v programu LUXOR Knižní klub PREMIUM jsou  
uvedeny na www.knizniklub.cz.

Kde nás najdete?

Ochrana soukromí

Dostanete-li nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané knihy, pošlete 
je co nejdřív s kopií dodacího listu poštou (nikoli na dobírku) zpět na adresu:  
Euromedia Group, a. s. – reklamace MO zásilek, U Rybníka 1161,  
271 01 Nové Strašecí. (Na této adrese není možné vyřídit reklamaci zboží 
osobně.) Uveďte prosím objednací číslo požadovaného titulu. Vámi objednaný 
titul vám zašleme obratem. 
Zboží zakoupené přes internet nebo pomocí zákaznického ser visu máte právo  
do 14 dnů od jeho převzetí na poště vrátit. Toto právo neplatí u audio a video-
nahrávek, pokud jste poru šili jejich originální obal.

Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, které o vás EUROMEDIA GROUP, 
a. s., v souladu s aktuální legislativou zpracovává, byly dostatečně chráněny podle  
nového nařízení GDPR. Veškeré podrobnosti, zejména o účelech a způsobech zpra -
cování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, 
naleznete na www.knizni klub.cz/ochranasoukromi. 

Reklamace

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu týkajícího  
se kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Podrobné informace o mimosoudním  
řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona 
o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto 
spo t řebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení 
spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou  
obsaženy v § 20n zákona č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI  
nejpozději do 1 roku od zakoupení knihy, audioknihy, CD, DVD či zboží.  
Mimo soudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody mezi stra nami sporu,  
nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu, nebo smrtí 
resp. zánikem strany sporu, marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu,  
nebo odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimo soudní řešení spotřebitelských sporů 
není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
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Katalog VÁNOCE 5/2019 budeme rozesílat začátkem listopadu 2019. 83

Jak objednat?

Kolik zaplatíte za dopravu?

Nevíte si rady? Rádi vám pomůžeme.  
Kontaktujte náš zákaznický servis! 

www.knizniklub.cz

296 536 660 

pomocí objednacího lístku

Objednací kódy vybraných titulů z tištěného katalogu nebo z webu pošlete  
na telefonní číslo 604 249 161 ve tvaru: zákaznické číslo - objednací čísla titulů 
oddělená čárkou. Prosím nedělejte žádné mezery! Po odeslání zprávy od nás  

obdržíte SMS s rekapitulací vaší objednávky. Při platbě předem budou v další SMS uvedeny 
platební údaje. Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.  

Vzor SMS: 
        Pro doručení Českou poštou a platbu předem: 12345678-EC023456,EC124578-PP    
        Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-EC023456,EC124578 
        Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu předem: 12345678-EC023456,EC124578-PP-IT 
        Pro doručení IN TIME KURÝREM a platbu dobírkou: 12345678-EC023456,EC124578-IT

Příjem objednávek: 296 536 660    
Informace: 296 536 662         info@knizniklub.cz 
Reklamace: 296 536 661 

Po–Pá 8–20 hod.   
Adresa: Knižní klub, Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5

E-knihy zakoupíte snadno na www.ebux.cz. Stačí se přihlásit  
na www.ebux.cz stejným e-mailem a heslem, které již používáte  
při svých nákupech na www.knizniklub.cz.  
Po přihlášení se vám nákup započte na váš účet. 

E-knihy

Doprava zdarma:
ZÁSILKOVNA  
při platbě předem a nákupu nad 1000 Kč  
(pro VIP členy nad 700 Kč)

OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY (včetně ZÁSILKOVNY při dobírce) 
při nákupu nad 1500 Kč (pro VIP členy nad 1300 Kč)

Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM: 2113348520/2700  

Česká pošta 
Platba předem: 59 Kč 
Při platbě dobírkou: 99 Kč

Výdejní místa Zásilkovny 
Platba předem: 35 Kč 
Při platbě dobírkou: 45 Kč

Kurýr Geis Parcel 
Platba předem: 65 Kč 
Při platbě dobírkou: 95 Kč

IN TIME KURÝR 
Platba předem: 59 Kč 
Při platbě dobírkou: 59 Kč
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Knižní klub  
Nádražní 896/30  
150 00 Praha 5 

NOVIN
KA

VĚDA V KOSTCE 
Jaká je struktura krystalu? Jak probíhá proces, při němž se utvářejí horniny? 
Jaký je princip působení energie, která pohání vesmír? Jaké síly uvádějí do po-
hybu motor a jaké zákonitosti umožňují člověku létat, plavit se a objevovat 
hlubiny? Jaké vrstvy a tajemství ukrývá deštný prales? S další knihou ze zave-
dené edice poznáte vědní obory tak, jak jste se s nimi nikdy předtím nesetkali. 
Ohromující fotografie a 3D ilustrace doprovázené přehledným informativním 
textem umožňují seznámení s jednotlivými vědními obory naprosto jedinečným 
způsobem. Váz., 208 stran, barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm 

EC040868 499,-  399,-

DINOSAUŘI V KOSTCE  
Pozoruhodná encyklopedie 
zachycuje nádherná prehis -
torická zvířata na prostoro-
vých vyobrazeních, dopro vá - 
zených poutavým textem. 
V knize ožívají tyranosauři, 
ptakoještěři, velcí mořští  

plazi a další dinosauři, 
kteří kdysi obývali  
prehistorický svět.  
208 stran, bar. publ.  

EC040930 
      499,- 399,-

LIDSKÉ TĚLO V KOSTCE 
S touto encyklopedií spatříte zázrak 
lidského těla tak, jak jste ho nikdy 
předtím neviděli, a pochopíte mnohá 
tajemství lidského těla – od jeho fun-
gování přes procesy, které se odehrá-
vají pod kůží či v orgánech, od život 
zachraňujících reflexů přes záhady 
mozku, jakými je vytváření vzpo-
mínek, po buň ky, které bojují 
s bakte riemi. 208 s., bar. publ. 
EC039870 499,- 399,- 

Tom Jackson, Tim Harris  
ZVÍŘATA V KOSTCE 
Publikace vás mimořádně atraktivní 
formou seznámí s exotickými zástupci 
fauny, které většina z nás nemá šanci 
vidět v přírodě, ale i s druhy běžnými 
v našem prostředí. Informace zahrnu-
jící popis anatomie, způsobu života 
i přehled systémů a nejvýznamnějších 
zástupců jednotlivých skupin překvapí 
i zasvěcené. 288 stran, bar. publikace  
EC038822 499,- 399,- 

VESMÍR V KOSTCE 
Poodhalte tajemství vesmíru! V této 
knize se dozvíte více o velkém třesku, 
černých dírách, galaxiích a jednotli-
vých planetách a měsících, jež tvoří 
naši sluneční soustavu. Podíváte se 
také do kosmické lodi a na vesmírnou 
stanici a zjistíte, jak se zkoumají  
miliony hvězd na noční obloze…   
208 stran, barevná publikace 
EC038083 499,- 399,- 

Encyklopedie plná ohromujících 
fotografií a 3D ilustrací

84 veda v kostce.qxp_Sestava 1  15.08.19  13:28  Stránka 1


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84 veda v kostce

